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Abstrakt  
 
Kristiansen, A. (2010). Studenter inom akademin som har specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess. C-uppsats i pedagogik. 
Högskolan i Gävle, institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 
 
 
Studier på akademisk nivå kan innebära många olika utmaningar för en student med läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi. Samhället är föränderligt och påverkas av globala faktorer 
och högskoleutbildning kan vara en nödvändighet för att få ett arbete. Syftet med 
uppsatsen är att ta reda på hur personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi erhåller 
kunskap och hur de använder sig av den vid studier på akademisk nivå samt deras 
individuella uppfattningar om denna läroprocess. Metoden för denna studie är intervjuer 
med inspiration från den fenomenografiska ansatsen. För att ta reda på studentens egen 
uppfattning om sin läroprocess. 
I resultatet framkom det att en student med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får hantera 
flera olika beståndsdelar för att klara av sina akademiska studier. Flertalet av 
informanterna berättar att de ofta blir nekade att få använda sig av alternativa 
examinationsformer. Bevisföringen av att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett 
besvärligt tillvägagångssätt. De beskriver också upplevda hinder och möjligheter i sin 
läroprocess och en önskan om hur de skulle vilja att deras studiesituation såg ut. Därtill 
beskriver de vad de lär sig om sig själva. Analysen är gjord utifrån tre kategorier av hur 
informanterna uppfattar sin lärandeprocess. Kategorierna är: lärosätets påverkan på 
deras studier, deras egna hinder och/eller möjligheter och till sist deras personliga 
lärande.  
 
 
 
Nyckelord: Läroprocess, dyslexi, fenomenografi, hinder, möjligheter, student, läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Abstract  
 
Kristiansen, A. (2010).  Academic students with specific reading and writing difficulties/ 
dyslexia describing the experience of their learning process. Education C. Department of 
Education and psychology of Gävle.  
 
 
Studies on academic level can mean many different challenges for a student with 
dyslexia. As society is changing, and also influenced by global factors could a higher 
Education be a necessity to get an employment. The purpose of this study is to find out 
how students with dyslexia will receive knowledge and how they use it in studies on 
academic level and their individual perceptions of the learning process. The 
methodology for this study is based on interviews with inspiration from the 
phenomenographical method. The result showed that a student with specific reading 
and writing difficulties/dyslexia may handle several different components to cope with 
his/her academic studies. The majority of the respondents reported that they often were 
refused to get use of alternative forms of examination. Presenting evidence of having 
dyslexia is a cumbersome matter. They also describe their perceived obstacles and 
opportunities in their learning process, and a desire for what they would like their study 
situation to be like. They also describe what they learn about themselves. The analysis 
is based upon three categories of how informants perceive their learning process. The 
categories are the institution's impact on their studies, their own obstacles and/or 
opportunities and ultimately finally their personal learning. 
 
 
Keywords: student, learning process, dyslexia, phenomenography, obstacles, 

opportunities. 
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1. Inledning  
 
Living and Learning With Dyslexia (Levine & Osbourne, 1989) handlar om en kvinnas 
upplevelse av att ha dyslexi i skolan. Skildringen börjar med att vi är i hennes klassrum 
och läraren säger att hon ska läsa högt, men hon gör inte det för hon kan inte läsa och 
skriva. Straffet blir att hon hänvisas till klassrummet bredvid för att skriva ”jag är dum i 
huvudet för jag kan inte läsa” om och om igen. Vidare får läsaren följa med på hennes 
turer och bemötande längs vägen. Det berättas också om hur hon genom att träffa de 
personer som förstår vari problematiken ligger och som hjälper henne lyckas med 
studierna. Detta leder senare till att hon tar en examen på Harvard University (ibid.).  
  
Idag är det allmänt känt att en person kan ha funktionsnedsättningen läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi vilket innebär en viss typ av svårigheter med att skriva och 
läsa, men som inte behöver visa sig i alla situationer (Regeringens proposition 
1999/2000:79). Kraven på en god läs- och skrivförmåga har ökat i takt med att det ställs 
högre utbildningskrav på individen för att genomföra sina arbeten. Studier vid 
universitet eller högskola är en specifik situation och innebär vanligtvis att studenten 
måste vara verksam med texter, läsning och tolkning för att få en djupare förståelse för 
det studerade ämnet. Därtill kommer att en student även måste prestera i form av läs- 
och eller skrivuppgifter. Studier vid ett universitet eller en högskola med denna typ av 
funktionshinder kan medföra särskilt höga krav på individen samt göra att 
funktionshindret framträder tydligare vilket därmed gör studiesituationen mer 
komplicerad (Mortimore & Crozier, 2006). Något som också kan försvåra 
studiesituationen ytterligare är när kurslitteraturen är på ett främmande språk, det vill 
säga inte studentens modersmål.      
   
Kanske är det så att en student, trots de individuella anpassningarna och åtgärderna som 
finns att tillgå på lärosätet, kan bli tvungen att skapa egna strategier för att klara av sina 
studier på akademisk nivå. Mot bakgrund av denna problembeskrivning, anser jag att 
det saknas en studie kring hur studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever 
sin inlärningsprocess1.   
 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur studenter med specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi erhåller kunskap, och hur de använder sig av den vid studier på 
akademisk nivå, samt deras individuella uppfattningar om denna inlärningsprocess.  
 
 
Frågeställningar 
 

 Vilka upplevda möjligheter finns i lärandet för studenter med dyslexi? 
 Vilka upplevda hinder finns det i lärandet för studenter med dyslexi?       
 Hur upplever du att du erhåller kunskap? 
 Hur upplever du att du använder dig av den kunskapen?  

 
                                                 
1 Definitionen av begreppet inlärningsprocess är i denna studie den samma som Egidius (2006) 
Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning: ”lärprocess, lärandeprocess, läroprocess, 
inlärningsprocess learning process fördjupning och breddning av kunskaper, färdigheter, förhållnings- 
och synsätt, värderingar och attityder genom ett fortskridande lärande; ofta används termen som liktydig 
med *lärande”         
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2. Bakgrund 
 

Det som kommer att presenteras här är en allmän redogörelse för begreppen kunskap 
och inlärning. Vidare kommer en beskrivning av funktionsnedsättningen läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Det som också kommer att framställas är tidigare forskning 
samt styrdokument och riktlinjer. De centrala begreppen för denna undersökning 
beskrivas allt eftersom i texten.   
 

2.1	Kunskap	och	Inlärning	
Frågor som ofta ställs i samband med ordet kunskap är ”vad är kunskap?” 
(Nationalencyklopedin, 2009), och ”vad kan vi ha kunskap om? En annan frågeställning 
är ”hur vet vi människor att vi har kunskap”? (ibid.)  
 

”I den filosofiska traditionen brukar epistemologiska frågeställningar handla 

om kunskapens grund och legitimitet. En vanlig definition av kunskap är att 

den  handlar  om  föreställningar  som  någon  har  som  är  sann  och  som 

vederbörande dessutom har god grund att anta.” (Sohlberg, P & Sohlberg, 

B‐M 2009, s. 61.).  

 

Ordet kunskap härstammar från grekiskans ”episteme” som betyder kunskap (Sohlberg 
& Sohlberg, 2009) och Platon (424-347 f.Kr.) antas vara den förste som tog sig an 
begreppet kunskap. Han utvärderade begreppet och frågade sig om det är någon skillnad 
mellan att ha en tolkning eller uppfattning och att ha lärdom, det vill säga att verkligen 
ha kunskap om något (Nationalencyklopedin, 2009). Platon menade att man får 
sanningen genom logisk argumentering och omsorgsfull analys av kunskapen, vilken 
leder fram till klarhet. Platon ansåg också att om läraren ställer adekvata frågor så 
befriar läraren den vetskap som redan finns hos eleven och/eller studenten (Stensmo, 
2007).   
Genom kunskap och kännedom, kan det för individen innebära att man vet hur det 
förhåller sig och samtidigt ha möjligheten att kunna berätta och påvisa att det förhåller 
sig på det sättet (Arfwedson, 1992).     
 
Inlärning kan vara något som sker under hela ens liv och förekomma på olika sätt.  De 
ofrånkomliga dagliga intryck som ges inhämtas från vår omgivning, och samhället, i 
stort kan vara en del av människans lärande. Ett annat sätt kan vara individens eget 
efterforskande av lärandet genom resor, studier och sysselsättning på fritiden. Det kan 
även ske utifrån insikter och/eller oförutsedda händelser i vardagen (Arfwedson, 1992).   
Lärande kan också innebära att individen skaffar sig nya kunskaper och förmågor som 
den tidigare inte hade och det kan även vara en vidareutveckling av en tidigare kunskap 
eller att förnya tidigare erfarenheter. När det gäller lärande och kunskap, som kräver att 
det utförs praktiskt, blir bevisföringen just att praktiskt utföra sin kunskap. Detta kan 
tillexempel vara att stå på huvudet eller händer (ibid.).   
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2.1.2			Skillnader	i	inlärning			
Tagg (2004) har gjort en undersökning om studenters föreställningar om deras lärande. 
Studien gjordes på ett universitet i Storbritannien under 1980-talet. Resultatet visade att 
studenternas egna redogörelser föll in i sex kategorier. Här nedan beskrivs tre av 
kategorierna2:  
 

 “Learning as applying”: Ta in information se hur du kan använda den, vänd på 
den och använd den på andra sätt. 

 
 ”Learning as understanding”: Titta på informationen igen utifrån ett annat 

perspektiv eller se det utifrån andra personers perspektiv.  
 

 ”Learning as seeing something in a different way”: Öppna ditt sinne lite mer så 
att du kan se saker på ett annorlunda sätt.  Möjligheten att kunna se på saken 
från olika perspektiv gör det möjligt att förstå att det som är rätt för en person 
inte behöver vara rätt för en annan.  

 
Marton och Booth (2000) redogör för en undersökning som gjordes på studenter som 
fick läsa en text. Det som visade sig var att det fanns skillnader i hur de hade läst texten. 
En del av studenterna hade bara valt att läsa texten och andra hade haft sin fokus på vad 
texten handlade om. Att koncentrera sig på texten kallas för ”ytinriktning” och det 
innebär att studenten lär sig texten utantill, vilket gör det svårare att få en 
helhetsförståelse och att det är lätt att glömma vad som lästs. Att lägga fokus på 
handlingen i texten, och inte försöka memorera själva texten, kallas för 
”djupinriktning”. Det medför en helhetsförståelse genom att individen söker efter 
liknelser i texten och/eller omgivningen (ibid.).   
 
En studie gjord av Tucker (2009) är en undersökning baserat på David Kolb´s modell, 
där syftet var att undersöka relationen mellan inlärningsstil, ålder samt akademiska 
erfarenheter.  Undersökningsmetoden i denna studie var att studenterna skulle 
samarbeta i grupper och få uppgifter utifrån ett tvärvetenskapligt och mångkulturellt 
perspektiv. Detta gjordes för att ta reda på de olika inlärningsstilarna i respektive 
studiegrupp. Resultatet av studien visade, med hjälp av konstruktionsuppgifterna, att det 
fanns ett signifikant samband mellan inlärningsstil och akademiska prestationer.   
 

I undersökningen av Kirby et al (2008) valde de att undersöka lärandestrategier och 
metoder samt sambandet mellan dessa egenskaper på högskole- och 
universitetsstuderande med och utan dyslexi. Resultatet visade att studenter utan dyslexi 
fick betydligt högre betyg än de med dyslexi. Det som också framkom i studien var att 
studenter med dyslexi var mer benägna att rapportera ett djupare förhållningssätt till 
lärande i jämförelse med dem som inte har dyslexi. Undersökningen visade också att 
studenter med dyslexi har utvecklat metoder för att övervinna sina grundläggande 
lässvårigheter så att de kan lyckas med en eftergymnasial utbildning. Trots detta tyder 
resultaten på att de fortfarande har betydande svårigheter med att identifiera det 
viktigaste i texten och förbereda sig inför prov.  

                                                 
2 1 Egen översättning av dessa tre Kategorierna 
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2.1.3	Nationell	syn	på	kunskap	och	lärande	
Skolverket (2002) har med hjälp av framskriden forskning valt att definiera kunskap 
utifrån tre infallsvinklar som sammanfattningsvis innebär att kunskap inte bara är en 
återgivning av universum utan även ett sätt som gör världen förståelig. Kunskap är 
något som utvecklas i skiftningar beroende på sin befintliga kunskap, vilka mål man vill 
komma fram till och de lärdomarna man gör.  Den är inte alltid verbaliserad utan 
uppfattas till stor del med sinnena. Kunskap kan med andra ord göras begripligg genom 
att man tillexempel instinktivt provar andra alternativ för att lösa svårigheter (ibid.), 
detta kallas även för tyst kunskap (Sohlberg & Solberg, 2009).  
  
Tidigare sågs inlärning som en utgångspunkt för utveckling. Idag ses inlärning och 
utveckling som dualistiska. Det behövs lärdom för att kunna utvecklas och det behövs 
utveckling för att få lärdom (Skolverket, 2002). Högskoleverket (2010) bedömer att 
studier på universitet eller högskola handlar om att studenterna ska lära sig på egen hand 
och att de ska söka samt värdera kunskap utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Det som 
också utgör en del är att utveckla sin egen förmåga att självständigt göra kritiska 
bedömningar samt att skönja, formulera och lösa svårigheter. Det som dessutom 
förväntas av en student är att den ska utveckla och använda sin egen förmåga, att följa 
kunskapsutvecklingen och att kunna ge av sina kunskaper till individer, som inte har 
specialkunskaper inom området (ibid.)     
           

2.2	Styrdokument	och	riktlinjer	
När det gäller handikappolitiken och genomförandet av densamma har Sverige, när det 
gäller de internationella dokumenten, åtaganden att ta hänsyn till. Det finns två 
dokument som anses vara av större vikt. Dessa två är FN:s standardregler och FN:s 
konvention om rättigheter för individer med funktionsnedsättning (www.handisam.se). 
FN:s standardregler har sitt ursprung i ”Förenta Nationens handikappårtionde (1983-
1992)”. Det är dessa internationella regler som är basen för de mänskliga rättigheterna 
(ibid.).    
  

”15.  Syftet  med  reglerna  är  att  säkerställa  att  flickor,  pojkar,  män  och 

kvinnor med funktionsnedsättning som medborgare har samma rättigheter 

och skyldigheter som andra medborgare i samhället. ” (FN:s standardregler, 

2008 s, 5.) 

 

”I alla samhällen i världen finns fortfarande hinder som gör det omöjligt för 

människor med funktionsnedsättning att utöva sina rättigheter och friheter 

och försvårar för dem att delta fullt ut i samhällets aktiviteter”.  (ibid.) 

 
FN:s Konvention arbetar inte fram några nya rättigheter i sig, utan deras centrala mål 
och syfte är att arbetar för att försöka hejda diskriminering så att funktionshindrade 
personer får möjligheten att ta del av sina rättigheter. Sverige gick med i FN-
konventionen i november 2008. Genom detta ges det möjlighet för personer med 
funktionsnedsättning, och som upplever sig förnedrade, att kunna uttrycka sitt missnöje 
till en övervakningskommitté.   
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”[...] att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är universella, 

odelbara och inbördes beroende av och relaterade till varandra samt 

bekräftar behovet av att garantera att personer med funktionsnedsättning får 

åtnjuta dem utan diskriminering”. (FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, 2008 s, 23 )  

 

 
Sedan 2003 finns ett program inom EU för lika möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning.  Programmet har tagits fram i samarbete mellan medlemsländerna 
och kommissionen. Syftet är att kunna minska gapet mellan individer med och utan 
funktionshinder (Socialdepartementet Handikappfrågor i EU).    
 

2.2.2	Nationella	Styrdokument	och	riktlinjer	
Ett av den svenska handikappolitikens mål är att minska skillnaden i samhället mellan 
individer med och utan funktionshinder. I Regeringens proposition (1999/2000:79) tas 
det upp att en persons funktionsnedsättning kan förekomma i vissa situationer, men 
även om funktionshindret finns hos individen, så behöver inte personen vara begränsad i 
alla situationer.  
 

I regeringens skrivelse (2009/10:166) klargörs det för att det ska kunna vara möjligt att 
få ett samhälle utan hinder och ökad delaktighet för alla. Förberedelsen och 
tillvägagångssättet för att nå dit är att ”utgå från att människor är olika och har olika 
förutsättningar, behov och önskemål.” (ibid.)     
 

Tidigare fanns det sju olika lagar gällande diskriminering, där bland lagen (2001:1 286) 
om lika behandling av studenter i högskolan. Den har från och med januari 2009 ersatts 
med Diskrimineringslagen (2008:567) (Svensk författningssamling (SFS) 2008:567 S). 
Den nya lagen innefattar likaså rättigheter för samtliga sökande och studenter samt 
avskaffa effekten av diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Det som också 
gäller är att alla högskolor är förpliktade att årligen formulera en plan för insatser så att 
lagen kan uppfyllas (Specialpedagogiska skolmyndigheten). På samma vis som tidigare 
gäller diskrimineringslagen även, religion eller trosuppfattning, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och ålder.   

2.3	läs‐	och	skrivsvårigheter/dyslexi				
Sedan 1979 har Dyslexiförbundet FMLS funnits. Det är en intresseorganisation i 
Sverige för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Denna organisation har 
utvecklats allt eftersom, och år 1990 blev förbundet klassat som en 
handikappsorganisation. I och med det 
blev dyslexi erkänt som en funktionsnedsättning i Sverige (Dyslexiförbundet FMLS, 
2010).  
 
Ordet läs- och skrivsvårigheter är en paraplybeteckning för alla former av läs- och/eller 
skrivsvårigheter och det behöver inte innebära att individen har dyslexi 
(Dyslexistiftelsen, 2010). Ordet dyslexi kommer från det grekiska ordet dyslexia som 
innebär svårigheter med ord. Delas ordet upp ytterligare betyder den första delen dys 
(svårigheter) och den andra delen lexia (ord och tal) (Kere & Finer, 2008). Ett vanligt 
uttryck som användes flitigt förr, och mer sällan idag när det gäller dyslexi, är 
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ordblindhet. Det ord som börjar användas allt oftare är specifika läs-och 
skrivsvårigheter som har samma betydelse som dyslexi (ibid.)   
 

2.3.1	Vad	är	dyslexi?	
Høien och Lundberg (1997) menar att dyslexins karaktär är en svaghet i det 
”fonologiska systemet” som gör det svårt att kunna tyda ord och det skrivna språket på 
ett automatiserat sätt.  Detta visar sig hos individen när det gäller läsning och 
rättstavning. Dyslexi är något som ofta finns i familjen och man antar att det är av 
genetisk betingelse. Svagheterna i det fonologiska systemet är beständigt och det har 
inte med intelligens att göra (ibid.).  
Kere och Finer (2008) har med hjälp av andra forskare valt att beskriva dyslexins 
karaktär med tre olika särdrag.  Fonologisk dyslexi, Visuell dyslexi och Blandad dyslexi  
Även om dessa tre definitioner har gjorts för att tydligare beskriva dyslexins 
framtoning, är det fortfarande ett område som kan vara svårt att definiera. Anledningen 
till detta är att forskare inom olika discipliner visar på olika aspekter av orsakerna till 
dyslexi. Detta kan i sin tur leda till att begrepp och klarlägganden inte möts i något 
avseende och därigenom gör det svårare att få en helhet av vad dyslexi är (Kere & 
Finer, 2008).   
 

2.3.2	Påverkan	på	tal	och	skrift		
Upprinnelsen till dyslexi hos en individ anses komma från två olika situationer en som 
uppkommit från skador och en som är medfödd (Kere och Finer 2008). Dyslexi är en 
specifik typ av läs- och skrivsvårigheter vilken innebär att individen har svårigheter i 
sina språkliga funktioner, vilket gör att personen får svårare med avkodningen av 
språket när det gäller läsning och stavning. Det kan visa sig på det sättet att personer 
med dyslexi byter plats på bokstäver och ibland inte får med alla bokstäver i ordet. Det 
som också kan bli är att man byter plats på siffror och blandar ihop bokstäver med 
varandra (Kere & Finer, 2008). Som tidigare nämnts kan dyslexi beskrivas utifrån tre 
olika särdrag genom vilka man kan förklara hur de språkliga svårigheterna tar sig 
uttryck:  
 

 Fonologisk dyslexi - innebär svårigheter med att kunna urskilja bokstäver som 
ljudmässigt liknar varandra tillexempel d-t, k-g och b-p.  

 

 Visuell dyslexi – kännetecknas av att personer har svårt att läsa hela ord.  

 

 Blandad dyslexi – denna variant av dyslexi innebär att personens svårigheter är 
en kombination av de två ovannämnda  

 
Några andra kännetecken kan vara att han/hon läser sakta, har svårt för att förstå vad 
personen läser, att talet blir otydligare samt svårigheter att skilja på höger och vänster 
(Kere & Finer, 2008).  
 
I en sammanställning som gjordes av Svenska Dyslexiföreningen (2007) - Vanliga 
frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, tar författaren upp att personer 
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med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi också kan ha svårt med en viss typ av inlärning, 
som bland annat arbetsminnet, det vill säga inlärning i form av upprepning 
(”rabbelinlärning”). Kere och Finer (2008) menar också att forskning har kommit fram 
till att personer med dyslexi har lättare att ta emot informationen i ett långsammare 
flöde.  
 

2.3.3	Dyslexi	kan	ge	sekundära	svårigheter	
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan också ge det som Høien och Lundberg (1997) 
väljer att kalla för sekundära symtom. Med hänvisning till en av deras egna studier som 
gjordes 1988 menar de att en person med dyslexi ofta har en sämre självbild och att det 
är en bild som utvecklas under de tidiga skolåren. Detta händer hos dessa personer 
därför att de redan från början tappar tron på sig själva, sin egen duglighet till att lära sig 
nya saker och den kunskap och tilltro som behövs för att ta sig an en text (Høien & 
Lundberg, 1997).   
 

En doktorsavhandling som gjordes av Ingesson (2007), är en studie i tre delar på 75 
personer i åldrarna 14-25 år som alla diagnostiserades med dyslexi mellan åren 1994 
och 1999.  I den tredje och sista delstudien, den första som gjorts i Skandinavien, var 
syftet att ta reda på vilka beståndsdelar som är av betydelse för att personer med dyslexi 
ska få en god självkänsla. Undersökningen verkställdes genom frågeformulär och 
intervjuer med en av deltagarnas föräldrar och dem själva. Undersökningsresultatet 
visade på tre grupper av individer vilka presenterades som ”de obekymrade”, ”de 
uppgivna” och ”kämparna”. Slutsatsen var att de personer som hade uppnått högst 
resultat när det gäller självkänsla (”kämparna”) även hade accepterat sina specifika läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi fullt ut.  Några av de betydelsefulla faktorer som man 
använde sig av i studien, för att bedöma undersökningsdeltagarnas självkänsla och 
”känsla av sammanhang”, var bland annat vuxenstöd, kamratrelationer och 
fritidssysselsättning (externa faktorer) samt talang och mått av envishet (interna 
faktorer).             
 

Forskning som har gjorts kring dyslexi har bland annat sammanfattats i en vetenskaplig 
artikel av Hudson, High och Otaiba (2007).  Syftet med de forskningsresultat som 
presenteras är att förklara och besvara innebörden med dyslexi. Det som tas upp i 
artikeln är att dyslexi har funnits länge och att den första beskrivningen om dyslexi 
nertecknades för mer än hundra år sedan. Det som också tas upp är de mest vanliga 
missförstånden kring dyslexi.  Ett exempel på det är: ”om du ger barnen tillräckligt med 
tid så kommer de att växa ifrån sin dyslexi”. Andra exempel är ”en person med dyslexi 
kan aldrig lära sig att läsa” och ”mer pojkar än flickor har dyslexi” (ibid.). Vidare 
beskrivs de, utifrån ett medicinskt perspektiv, områden i hjärnan som är aktiva när vi lär 
oss att läsa och skriva och vilka delar vi kan memorera med och som på så sätt ger 
mening åt det vi hört och läst. Författarna belyser även resultatet av en studie på 144 
högerhänta elever med och utan dyslexi. Resultatet av den studien var att de elever som 
inte hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hade mer aktivitet i de områden i hjärnan 
som berör läsning och skrivning. Forskarna drog då bland annat slutsatsen att personer 
med dyslexi hade andra områden i hjärnan som blev mera aktiverade, vilka eventuellt 
kan kompensera för de områden som inte påvisade så hög aktivitet (ibid.)    
 
Kere och Finer (2008) berör också i likhet med Hudson et al (2007), fördomarna kring 
dyslexi. De tar bland annat upp att de som har dyslexi skulle vara ”dumma” och att det 
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kan leda till att dessa personer också blir annorlunda bemötta och i vissa fall även 
mobbade i skolan.  
 

2.3.3	Lärosätenas	stödåtgärder		
I dagsläget finns det på samtliga universitet och på så gott som på alla högskolor i 
Sverige, en organisation som är till för att hjälpa studenter som har funktionshinder. De 
som arbetar i denna organisation kallas ofta för samordnare och kan, i samarbete med 
studenten, arbeta fram individuella stödåtgärder så att studierna går att fullfölja. De är 
också till för att ge information och vara tillhands för lärare. Här nedan följer några av 
de individuella stödåtgärderna som en student med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har 
rätt till att få vid studier på universitet och/eller högskola.   
 

 Annpassad studieplan3  

 Litteratur på anpassat medium4  

 Anteckningsstöd5 

 Anpassad skrivning6 

Studera.nu och dyslexi.org 

 

3. Studiens Ansats och Metod   

I detta avsnitt kommer först en beskrivning av två tänkbara vetenskapsteoretiska 
ansatser för denna studie. Därefter presenteras en fördjupad beskrivning av den valda 
ansatsen. Avslutningsvis ges en beskrivning av vad som menas med kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 
 

3.1	Vetenskapsteori		
Till en början såg jag för det här arbetet två tänkbara ansatser, fenomenologi och 
fenomenografi. Det kan vara lätt att blanda ihop dessa två för, precis som namnen 
antyder på, har de något gemensamt. Dessa två ansatser handlar om att skaffa sig 
kunskaper om människans medvetenhet och erfarenhet. Det som de också har 
gemensamt är att de avhåller sig från det omedvetna som finns inom människan 
(Marton & Booth (2000).  
 

Edmund Husserl är grundaren till fenomenologin som sedan, inom 
samhällsvetenskapens kunskapsområde har kommit att förändras till ett flertal 
alternativa former. Dessa alternativa metodologier har en gemensam grund men delar 
sig på olika vis. Andra personer som också förknippas med den fenomenologiska 
ansatsen är Merleau-Ponty, Heideggers och Ricoeurs (Fejes & Thornberg (2009).   
 

                                                 
3 Studenten kan få läsa på halvfart istället för helfart.  
4 studenten kan få sin litteratur inläst och/eller som e-textbok. 
 
5 Få hjälp med anteckningar 
6 Längre skriv tid och/eller muntlig redogörelse 
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 Den fenomenologiska ansatsen kan ses som en förening mellan undersökaren och 
informanten, på så vis att man söker en tillförlitlig avbildning av hur forskare och 
informatören urskiljer olika föreställningar om omgivningen. Genom detta 
tillvägagångssätt ges en verklighetsblid av människors sätt att tänka och som på så vis 
kan ge kunskap om individens inställning och handlingar (Egidius, 2003). Forskarens 
fokus bygger på ett intresse av en företeelse och detta fenomen kan vara något som ofta 
förekommer i vardagen, till exempel erfarenheten av överansträngning. Det kan också 
vara en mer specifik händelse så som kunskapen av att vara blind (Fejes & Thornberg, 
2009). Arbetsmetodsmässigt finns det en tydlig avgränsning mellan impulsiv kunskap 
och begreppsligt tänkande (Marton & Booth, 2000).   
 
Den fenomenografiska metodologin sammanfogas framför allt med den franske 
fenomenologen Maurice Merleau-Ponty genom hans argumentering för att individen 
ändrar synsätt genom ett ökat medvetande, och på så sätt lever i ett universum som hela 
tiden förändras och blir ny för människan (Egidius, 2003).  
 
 Även om fenomenografin som forskningsmetod anses ha ett eget ursprung utanför den 
fenomenologiska filosofin, kan fenomenografin ha sin utgångspunkt i den 
fenomenologiska ”teoretiska referensramen” för ”idéer och ansatser” (Starrin & 
Svensson, 1994). Den fenomenografiska metodologin är speciellt framtagen för att 
skildra enskilda individers sätt att ha kunskap om olika fenomen i sin omgivning. Fokus 
är att beskriva olikheter av fenomenet i sin omgivning och en begränsad återgivning av 
det gemensamma (Fejes & Thornberg, 2009).  
 
Ansatsens avsikt är också att kunna medverka till en ingående förståelse för människans 
lärande och på så vis medvetandegörs omgivningen som en slutprodukt av ”lärandet” 
(Fejes & Thornberg, 2009). Inriktningen är dessutom att synliggöra och redogöra för 
variationer och då framförallt i en pedagogisk kontext (Marton & Booth, 2000). 
Fenomenografins arbetssätt har inte den tydliga avgränsningen mellan impulsiv kunskap 
och begreppsligt tänkande, som fenomenologin. Utan sammansättningen är given på så 
vis att det hittas utifrån hur det framkommer ur individen (ibid.). Den fenomenografiska 
ansatsen inriktar sig på att undersöka elever och/eller studenternas egen uppfattning om 
hur någonting är och inte huruvida det är sant eller falskt (Egidius, 2003).  
 

3.2	Val	av	ansats   
Som tidigare nämnts syftar denna uppsats till att ta reda på hur studenter med specifika 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi erhåller kunskap, och hur de använder sig av den vid 
studier på akademisk nivå, samt deras individuella uppfattningar om denna 
inlärningsprocess. I och med detta avgränsar sig denna undersökning endast till ett 
pedagogiskt sammanhang. Eftersom denna studie handlar om andra individers 
upplevelse av fenomenet läroprocess bör undersökaren bortse från sina egna kunskaper 
inom området.  Då upplevelsen är individuell, och berättas utifrån var och ens egen 
uppfattning om sin läroprocess, finns det inte heller någon anledning att undersöka om 
personernas vetskap är sann eller falsk. I och med dessa kriterier inspirerades jag till att 
använda den fenomenografiska ansatsen.    
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3.3	Fenomenografi						
Marton har skrivit i (Uljens, 1989). för att kunna undersöka individers uppfattningar 
rekommenderar han att man bör hålla isär två infallsvinklar som han kom att kalla för 
”första och andra ordningens perspektiv” Dessa två perspektiv kan anses ha ett 
motsatsförhållande till varandra. Det ”första perspektivet” går ut på att forskaren har sig 
själv som utgångspunkt för att beskriva fenomen och sakförhållande som den finner 
intressant. I det ”andra perspektivet” finner forskaren det intressant att beskriva på 
vilket sätt fenomenen och sakförhållandena skiljer sig mellan olika individer, vilket 
också är fenomenografins huvudsyfte (ibid.).  
 

 Inom den fenomenografiska ansatsen är datainsamlingsmetoden vanligtvis intervjuer 
som genomförs på en förhållandevis liten, specifik grupp. Det som också tidigare 
berörts är att vetenskaparen bör kunna inta motpartens position för att kunna förstå och 
få en upplevelse av den andra personens erfarenheter av dennes/dennas situation. För att 
möjliggöra detta anses det viktigt att undersökaren inte tar med sig för mycket av sina 
egna erfarenheter om ämnet utan endast inriktar sig på att klarlägga det som har sagts av 
informanten (Marton & Booth, 2000). När det kommer till bearbetningen av 
datamaterialet är det väsentligt att ha tydliggjort vilket fenomen som ska vara i fokus 
(Larsson, S. 1986). En annan del av arbetet är att hitta avskilda kategorier som man kan 
beskriva uppfattningarna i. Det som också blir angeläget är att ta fram det som har sagts 
om upplevelsen och inte hur många som har haft den. En svårighet med denna ansats är 
att arbetet kan stanna endast vid att beskriva vad som sagts. Därmed går den djupare 
innebörden av informationen i datamaterialet förlorad vilket kan minska värdet av 
resultatet, i och med det blir möjligheten att tillföra ny kunskap begränsad (ibid.)  
 
Larsson (1986) redogör även för att den fenomenografiska ansatsen innehåller ett ”vad 
och ett hur- perspektiv”.  ”Vad” syftar på en beskrivning av det informanterna berättar 
och ”hur” avser att beskriva på vilket sätt informanten uppfattar något (ibid.). Detta 
perspektiv blir betydande under analysdelen, och med hänsyn till denna studie, utgör det 
en beskrivning av informanternas syn på hur de uppfattar sitt lärande med anledning av 
sina specifika läs- och skrivsvårigheter.   
   

3.4	Kvantitativa	och	kvalitativa	förfaringssätt		
I det första skedet av en vetenskaplig undersökning kan det förväntas av forskaren att 
han eller hon tar reda på inom vilket intresseområde eller problemområde som 
granskningen kommer att vara. När detta har klargjorts kan undersökaren veta om 
förloppet ska vara utifrån ett kvantitativ eller kvalitativt utförande (Kvale, 1997).  
 
Backman (1998) förklarar att kvantitativa metoder är sådana där undersökning och 
resultat presenteras utifrån siffror och enheter. När man genomför kvantitativa studier 
har forskaren ett mer ”objektivt” förhållningssätt (ibid.). Tillvägagångssättet för denna 
metod är att undersökaren i ett tidigt skede skriver ett påstående (hypotes) om den 
verklighet man ska studera och som man, genom analysen, antingen kan bekräfta eller 
förkasta. Det övergripande syftet för den här sortens studier är alltså att få veta hur pass 
väl den hypotes man formulerade stämmer överens med verkligheten. Några exempel på 
sådana undersökningar är prov, enkäter och experiment (ibid.).   
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Kvalitativa metoder är när undersökaren väljer att använda sig av muntliga 
utformningar för sin undersökning och hitta likheter samt olikheter utan att omvandla 
dessa till siffror. Forskaren har vid kvalitativa studier ett intresse av att undersöka 
individuella verkligheter och kan på så vis komma nära människors upplevda 
”sanningar”. Till skillnad från numeriska (kvantitativa) undersökningar är syftet i dessa 
fall att kunna återge och/eller tolka hur andra ser på olika fenomen i sin omgivning 
(Backman, 1998). Några exempel på en sådan undersökning är intervju, kvalitativ 
textanalys och konversationsanalys (Frejes & Thornberg, 2009)  
 
Det som kan vara väl värt att framhålla är att när det kommer till beskrivandet av det 
kvantitativa och kvalitativa förfarandet, kan forskarna idag ha olika syn på hur man ska 
formulera sig och på själva användandet av det kvantitativa och kvalitativa. 
  
Backman (1998) framhåller att dessa metoder inte behöver i särställas utan det kan ses 
som att de interagerar med varandra. Orsaken är att det går att använda sig av det 
kvantitativa och kvalitativa förfaringssättet i en och samma undersökning. Dock är det 
inte lika vanligt att använda sig av dessa två metoder när undersökaren använder sig av 
det kvalitativa förfarandet (ibid).   
 
Kvale (1997) menar också att det är en samverkan mellan de kvantitativa och kvalitativa 
begreppen och att dessa finns växelvis genom hela undersökningsprocessen.   
 

”Kvalitativa och kvantitativa metoder är alltså verktyg, och deras 

användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Som verktyg kräver 

de olika kompetens, och forskarna skiljer sig i förmåga och intresse när det 

gäller genomförandet av kvantitativa beräkningar eller språkliga analyser av 

kvalitativa data”.  

(Kvale, S. 1997) Den kvalitativa forskningsintervjun: Lund studentlitteratur (s,69) 

 

Åsberg (2001) ställer sig mycket kritisk till att använda sig av dessa begrepp eller som 
ordval i största allmänhet Han anser med hänvisning till bland annat kvale (1997) och 
Backman (1998) att de har svårt att kunna hålla isär begreppen.   
 

”både qua´litas (kvalitet) och qua´ntitas (kvantitet) syftar på olika 

egenskaper hos fenomen, det vill säga det som olika typer av data avser att 

belysa. Det gäller alltså inte sättet man går tillväga för att samla in- eller för 

den delen analysera – dessa data. Metoder (ansatser, perspektiv, etc) kan inte 

vara kvantitativa eller kvalitativa. Däremot kan vara det i det att dessa data 

speglar, representerar eller belyser kvalitativa och kvantitativa egenskaper 

hos fenomen.”  (Åsberg, R. (2001) Det finns inga kvalitativa metoder – och 

inga kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk Forskning i Sverige ÅRG. 

6 Nr 4 S.270-292 (sid.275)   

 
Trots att det råder olika åsikter om hur förfarandet ska vara när det gäller användandet 
av begreppen kvalitativa och kvantitativa undersökningar, så bör detta examensarbete 
ses som en kvalitativ studie med hänvisning till Backman (1998). Då undersökningens 
utförande är av muntlig karaktär utan att omvandla innehållet till statistiska värden.   
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4. Metodbeskrivning     

Under metodavsnittet kommer det att redogöras för val av metod, urval, genomförande, 
etiska aspekter och till sist validitet och reliabilitet. 
  

4.1	Val	av	Metod 
Fejes och Thornberg (2009) anser att ansatsen och fenomenet samverkar med varandra 
och påverkar hela studiens arbetsprocess, på så vis att den valda ansatsen bestämmer hur 
undersökaren kan se på fenomenet. Därigenom bestäms vilken eller vilka 
datainsamlingsmetoder som bör användas. Det som också fastläggs är hur analysen 
kommer att genomföras (ibid.). I och med det teoretiska perspektiv som presenterats 
tidigare, och med avseende på uppsatsens syfte, blir studiens datainsamlingsmetod 
enskilda semistrukturerade intervjuer av en mindre grupp informanter. Denna 
datainsamlingsmetod kan dessutom ses som förmånlig eftersom informanterna är 
studenter med specifika läs- och skrivsvårigheter.  
I och med denna funktionsnedsättning kan informanterna ha svårare att läsa och förstå 
orden i en enkät och där med ökar risken för feltolkningar. Genom att använda sig av 
det talade språket, istället för det skriftliga kan det vara lättare att ställa frågor om 
förtydligande direkt till den som intervjuar, ett tillvägagångssätt som kan sägas utgå 
ifrån en fenomenografisk metodansats. 
 

4.2	Urval		
Uppsatsarbetet har begränsats utifrån olika kriterier. Deltagarna för studien var endast 
de som hade fastställd funktionsnedsättning i form av läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. 
Det som också ansågs viktigt var att lärosätet inte fick vara längre bort än att det gick att 
resa dit på en timme enkel väg.  
  
Urvalet för denna undersökning gjordes utifrån två olika urvalsstrategier. Den första är 
ett ”urval som utgår från det unika”(Merriam, 1994). Selektionen är baserad på en viss 
beskaffenhet som individen har, i det här fallet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den 
andra är ”urvalet baserat på personlig kännedom”(ibid.). Då urvalet har skett via 
lärosätets organisation för funktionshindrade, innebär det att det har gått via personer 
som har vetskap om detta.  
 
Urvalsgrupp 
Urvalet har skett slumpvis genom att den personal som arbetar inom organisationen har 
skickat ut en förfrågan till tretton personer som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi om 
de vill delta i undersökningen. De som önskade delta i studien fick själva mejla till mig 
och berätta detta och det blev min första kontakt med studenterna.            
 
Antalet informanter som svarade ja på förfrågan var fem personer fyra kvinnor och en 
man i åldrarna 20-40 år och samtliga informanter har svenska som modersmål. Dessa 
personer kom att utgöra undersökningsdeltagarna för denna studie.  
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4.3	Genomförande			
Inledningsvis utformades ett informationsbrev (se bilaga 1), i vilket bland annat 
studiens syfte framgick. Informationsbrevet granskades och godkändes av handledaren 
för utskick. Parallellt kontaktades det utvalda lärosätets organisation för studenter med 
funktionsnedsättning med en förfrågan om att få möjlighet att komma i kontakt med 
studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. På grund av tidsbrist blev svaret 
nej. Då beslutade jag att istället skicka ut ett allmänt e- postmeddelande till studenterna 
på två olika utbildningar med olika kursstartsår. Detta blev en problematisk procedur, 
med flera samtal med en it-tekniker, eftersom mina utskick blev avbrutna då det ansågs 
vara ett massutskick med skadlig information. Därefter kontaktades lärosätets 
organisation för studenter med funktionsnedsättning igen för att rådgöra med dem om 
det fanns en möjligt att organisationen kunde skicka ut en förfrågan. Nu blev det ett 
positivt svar. På deras önskemål skickades ett mejl till kontaktpersonen med en 
presentation av det program jag läser samt informationsbrevet om studien. Detta mejl 
och informationsbrev skickades därefter ut till studenterna av kontaktpersonen.  
 
En intervjuguide (se bilaga 2) formulerades, som stöd för mig som undersökare, utifrån 
syftet. Frågorna delades upp i teman som gör det mer begripligare att förstå 
informanternas upplevelse av det undersökta området (Kvale, 1997). För att frågorna 
skulle bli mer lättförståeliga för deltagarna formulerades de med enkla ord och endast 
en fråga i varje fråga (Merriam, 1994). Även uppföljningsfrågor och speglingsfraser 
placerades in i intervjuguiden för att lättare öka förståelsen och undvika missförstånd. 
Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och under tiden samtalet skedde spelades det 
in. Respektive intervju varade i cirka 45 minuter. De inspelade intervjuerna 
transkriberades och blev totalt 77 sidor.  Informanterna fick följande fiktiva namn Jill, 
Petra, Kalle, Tina och Lea. Därefter startade bearbetningen av datamaterialet. I 
fenomenografin ligger fokus på att beskriva olika uppfattningar av fenomenet och för att 
ha möjlighet att göra det bör även likheter tas fram för att därigenom kunna se vad som 
skiljer dem åt (Fejes & Thornberg, 2009) Det som kom att analyseras var likheter, 
olikheter, hinder, möjligheter och deras olika upplevelser av fenomenet. För att veta 
varje deltagares uppfattning om det som skulle analyseras, användes markeringspennor i 
olika färger.   
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4.4	Etiska	aspekter	
I överensstämmelse med de etiska grundreglerna inom humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning) är den som undersöker skyldig att under studiens 
datainsamlingsprocess använda sig av de fyra huvudkraven: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Nedan presenteras hur dessa huvudkrav har använts under datainsamlingsprocessen för 
denna studie.       
 

Informationskravet 

Brevet skickades ut till respondenterna som förhandsinformation. Det första som togs 
upp var varför studien skulle göras och seden beskrevs syftet med undersökningen. Det 
som också togs upp var att deltagandet är frivilligt och att de får avsluta sitt deltagande 
när helst de önskar. Det berättas också i brevet att intervjun kommer att spelas in samt 
hur materialet kommer att hanteras och förvaras (se bilaga 1).   
 

Samtyckeskravet 

Informanterna tillfrågades om medgivande via mejl, av den organisation på lärosätet 
som arbetar för personer med funktionsnedsättning och svar bekräftades på samma vis.  
Därefter kontaktades informanterna utifrån det kommunikationssätt som de själva ansåg 
vara lämpligast. Deltagarna kunde själva samtycka till medverkan eftersom samtliga var 
över 15 år. För att informanterna inte skulle missa att de hade möjlighet att avbryta 
deltagandet, när de så önskade, valdes den informationen att placeras som en enskild 
mening.   
 

 Konfidentialitetskravet 

Deltagarna har fått fingerade namn för att skydda deras identitet. Andra åtgärder som 
vidtagits för att ytterligare försvåra en eventuell identifiering är att deras fingerade namn 
inte alltid kommer att presenteras under resultatbeskrivning i samband med vad 
respektive deltagare har framfört.   
 

Nyttjandekravet 

I informationsbrevet meddelas informanten om ändamålet med denna studie. Vilket 
visar att denna studie inte kommer användas för något annat ändamål än det som står i 
informationsbrevet. Det som också har varit viktigt för denna studie är att jag som 
undersökare är noga med att återge deltagarnas information så som den har framförts 
under intervjutillfället utan att ta med egna tolkningar av det som sagt.  
       

	
 
 



 

19 
 

	

4.5	Validitet	och	Reliabilitet		
Dessa två begrepp används när det gäller att beskriva studiens äkthet. Validitet 
fastställer att forskaren har hållit sig till det den hade för avsikt att undersöka. Medan 
reliabilitet syftar till att undersökningen har gjorts på ett beprövat vis (Kvale 1997). 
Validitet som begrepp har från början använts i kvantitativa undersökningar men 
används allt mer inom den kvalitativa forskningen (Frejes & Thonberg 2009). Dock 
anses dessa begrepp inte självklara och enkla att använda sig av när det gäller 
kvalitativa undersökningar. Åtskilliga forskare (inom olika forskningstraditioner) ställer 
sig frågande till begreppet validitet och menar att det vore mer adekvat att använda sig 
av begreppen ”trovärdighet” och ”tillförlitlighet” (ibid.) Merriam (1994) belyser att 
begreppet reliabilitet är svårdefinierat inom detta område, då det ofta handlar om 
(utifrån andra forskningsområden) att en undersökning kan göras om och få samma 
resultat, vilket beskrivs kan vara svårt eftersom individen inte är beständig. Merriam 
(1994) anser att oavsett vilken forskningsmetod forskaren har valt, så bestäms inte 
validiteten och reliabiliteten utifrån detta. Hon anser att det viktiga är hur man har 
förhållit sig till sitt material genom forskningens alla steg. Vidare poängterar hon att 
beroende på vilken disciplin forskaren befinner sig i så kommer undersökningen och 
dess frågeställning att utformas på olika sätt. Vilket leder till att det blir viktigt att det 
finns tydliga och konstruktiva förhållningsorder inom respektive vetenskapsgren, när 
det gäller hur man har fastställ undersökningens validitet och reliabilitet. Kvale (1997) 
anser att det både finns validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning. 
Tyngdpunkten ligger i att undersökaren får tillgång till en annan individs enskilda 
kunskap och insikt, vilket kan ge en tydlig och mångfacetterad uppfattning i ämnet. 
Kvale (1997) menar att ett distanserat förhållningssätt till de strukturerade frågorna kan 
det leda till en välstrukturerad äkthet.     
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5. Resultat  

Under detta avsnitt kommer resultatet att redovisas utifrån kategoriserade ledmotiv som 
framkommit under intervjutillfällena. Avslutningsvis görs en sammanfattning av det 
redovisade resultatet. De olika kategorierna är:  
 

 Egen förståelse för, och kunskap om mina läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi  

 Praktiskt tillvägagångssätt vid studerandet och egna strategier  

 Lärandet och användandet av sin kunskap 

 Läroprocessen möjligheter och hinder  

 Inlärningsprocessens möjligheter och svårigheter 

 Omgivningens faktorer som inverkar på läroprocessen 

 Det personliga lärandet  

5.1	Egen	förståelse	och	kunskap	om	mina	läs‐	och	skrivsvårigheter/	
dyslexi		
Informanternas utbildningslängd varierar mellan allt ifrån förstaterminsstuderande till 
flera års erfarenhet av studier på akademisk nivå. De ämnesområden de läser inom är: 
Religion, teknik, historia och pedagogik. Det informanterna har gemensamt när de 
beskriver vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi innebär, är att de fått reda på varför de 
har fått anstränga sig mer än vad studenter som inte har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
behöver göra. Tre informanter har fått reda på att de har läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi i vuxen ålder, men har haft en känsla av att det är något som 
inte är rätt. Den fjärde har vetat det sedan lågstadiet och den femte har fått hjälp sedan 
lågstadiet men har själv tagit reda på det i vuxen ålder. Här nedan följer några exempel 
på vad de själva har berättat.              

 
”Jag fick min diagnos i våras, så väldigt sent [...] jag hade redan pluggat tre år på 
universitetet. (Petra)”  
 

”jag tog reda på det själv [...] jag har alltid haft en känsla av att dom har [...] haft en 
nyckel som jag inte har haft. (Tina)” 
 

”Vi förstod att det var läs- och skrivsvårigheter i tvåan trean [...] (Kalle)”  

 

Förståelse för och kunskapen om vad läs- och skrivsvårigheter innebär är varierande och 
oftast har informanterna valt att beskriva detta utifrån deras egna upplevelser och 
erfarenheter. Här är några av de beskrivningar som gavs.   

 
”dyslexi är så otroligt olika från individ till individ det kan ofta vara att man har andra 
diagnoser samtidigt [...] otroligt individuell diagnos om man nu ska kalla det för 
diagnos för det är ingen sjukdom.” 
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”Jag vet att det betyder att jag inte är dum i huvudet[...] jag vet att vissa språk är 
lättare än andra det tyckte jag var väldigt ironiskt 
 
”Jag har fått en annan förståelse för mig själv att det är mycket grejer som jag har haft 
svårt med och inte bara just att läsa, men som jag inte har förstått vart det kommer 
ifrån jag har svårt att skilja på höger och vänster och det visste jag inte om innan att 
det kunde ha med det här att göra.”  
 
”Jag har kunnat ganska mycket om det, därför att man har alltid varit tvungen att fajtas 
för det [...] man utgår ifrån sig själv egentligen.”     
 
 

5.2	Praktiskt	tillvägagångssätt	och	egna	strategier		
Informanterna är fem stycken.  Det är tre som har gemensamt att de upplever att lyssna 
är till stor fördel. När de får det talade språket till sig blir det lättare att förstå och 
komma ihåg. Två har med sig strategier från grundskolan och/eller gymnasiet till de 
akademiska studierna. En av dem använde sig redan då av understrykningar, för att 
undvika att läsa texten flera gånger. Detta skedde utan att riktigt då förstå varför det 
gjordes. Den andre har med sig ett knep om hur handen kan flyttas för att få reda på om 
det ska vara enkel eller dubbel beteckning på konsonanter vilket fortfarande kan 
användas vid behov. Två av dessa studenter tycker att de har blivit bra på att sålla bort 
det som inte är viktigt. Informanterna använder sig också av individuella knep och 
strategier för hur de praktiskt går tillväga när de studerar. Här nedan beskriver de själva 
sina olika förfarande.       
 
”När jag läser så läser jag långsamt [...] jag har börjat tvinga mig själv att bli 
snabbare på det jag kan skumläsa nu något jag inte kunde när jag började på 
universitetet [...] Jag kan inte snappa upp saker i tillexempel tal [...] det fastnar inte 
[...] bildmässigt fungerar det bra och om en föreläsning är bra lär jag mig mycket av 
det.”  
 
”[...]Ofta har jag klarat kursen utan att haft böcker som är på litteraturlistan och tittat i 
och jag vet inte riktigt hur det har gått till men det funkar av någon anledning så lyckas 
jag.” 
 
”Sedan har börjat med att skriva små lappar där jag skriver alla orden så att jag kan se 
dom och sen på baksidan så skriver jag svaren på vad det är för någonting så går jag 
genom dom och sådär”.  
 
”Jag tycker det är jobbigt att läsa en bok två gånger för det tar så lång tid[...] på något 
sätt försöker jag djupläsa redan från början[...]”  
 
 
”Om jag tittar på mina teknikkurser jobbar vi väldigt mycket i grupp vi har väldigt 
olika styrkor vilket gjort att vi hjälper varandra”.             
 
 
När det kommer till hur informanterna går tillväga när de studerar finns det möjlighet 
för dem att använda sig av olika hjälpmedel. I bakgrundsavsnittet presenteras ett antal 
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tekniska hjälpmedel som finns att tillgå för studenterna. Här presenteras deras 
tillvägagångssätt och erfarenhet samt upplevelse av dessa praktiska hjälpmedel.     
     
 
”När jag skriver så skriver jag väldigt slarvigt för jag har väldigt svårt att tänka språk 
och vad jag vill få fram samtidigt [...] jag skriver först så att det får se hur illa ut det vill 
och sen går jag igenom det och sen har jag en talsyntes som läser upp det och då hittar 
jag mycket sådant att jag har skrivit mycket andra ord en vad jag egentligen ville 
säga.”  
 
” [...] Jag har kört [...] lite med att folk har läst in åt mig men det har övergått så 
mycket till talsyntes och det tycker jag är fruktansvärt jobbigt att lyssna på det hackar 
väldigt mycket tycker jag[ ...] jag försöker göra som de flesta andra tror jag men det 
går åt väldigt mycket tid [...] jag sitter mer en 40 timmar i veckan [...]  just för att det 
tar så lång tid för mig att läsa.”    
 
”[...]oftast hinner jag inte läsa in allting jag har själv valt bort cd-böcker och sådant 
där tidigt [...] oftast får man lägga sig på en lägre nivå för det så man inte ger upp i 
förtid med det.”  
 
”[…]Jag har fått en talbok som fungerar som den skulle och då var det bra men sen så 
när majoriteten inte gör det så har man känt att den här terminen så skiter man i det.” 
 
”[…] För min egen del har jag valt att få talböcker sen är det otroligt skönt att veta att 
behöver jag anteckningsstöd så finns det, att det finns hjälpmedel som kan stötta upp 
mig.” 
 

5.3	Lärandet	och	användandet	av	sin	kunskap			
Vid olika tillfällen under intervjuerna beskriver informanterna hur de använder sig av 
sin kunskap på olika sätt i andra situationer.      
 
” [...] När man läser historia så lär man sig mycket saker [...]man kan prata om som 
man kan se i tidningen och sådant man kan hänga upp saker runt om i världen[...]min 
matte kunskap är ju lite mer[...]att man i efterhand blir mer praktisk att man kan 
simulera hur en kö fungerar eller så. (Petra)”  
 

”Jag lär mig på en nivå så jag har kunskaper för framtiden men samtidigt så bara för 
en tenta skull och där handlar det bara att fokusera på det som läraren tycker är 
intressant.(Kalle)”  
 
 
”[...]Jag lägger det till min egen personlighet och bygger på den här [...] rollen den 
stämmer väldigt bra överens med min egen självbild och hur jag vill vara jag tror jag 
smälter ihop det lite grann där.(tina)”    
 

”[...] är det något som är vettigt så tar man till sig det och stoppar det i 
kunskapsbanken och använder det när det behövs (Jill)  
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”[…] Det har jag lärt mig att sitta och prata med någon och ha ett bollplank det är 

otroligt viktigt för lärandet"(Lea) 

 

5.4	Läroprocessens	möjligheter	och	hinder		
Vid intervjutillfällena framkommer det att informanterna har olika syn på vad som 
upplevs som hinder och möjligheter i sin läroprocess. Det som några har gemensamt är 
vad som händer med dem fysiskt. De upplever att de blir väldigt trötta vid dessa 
situationer. Det första de beskriver är deras möjligheter för att vidare skildra vad som 
uppfattas som hinder. Här nedan kan vi följa deras olika erfarenheter av detta.  
	
”Man lär känna sig bättre själv och det som man är bra på får man lyfta fram […] och 
använda på ett bättre sätt.”   
 
”[…]Det är bara en själv som sätter begränsningarna […]mitt funktionshinder är inte i 
vägen för det. Det är bara att saker och ting tar längre tid och det måste få ta längre 
tid.”  
 
 
”[…]Om det skulle vara som det var på gymnasiet, att ingen fick lov att lämna tillbaka 
arbetet för att det är för dåligt för att dom tycker språket är för dåligt och sätter lägre 
betyg på det, så hade jag inte behövt jobba med det nu heller […] Därför ser jag min 
möjlighet att göra mitt språk bättre.”      
 
” […] Nu fick jag en timme extra på denna salstenta och jag hann svara på allt och jag 
fick vg och det var det högsta man kan få och det var en revansch. Att jag faktiskt kan 
när jag får sitta så länge jag behövde. Nu skrev jag tills pappret tog slut istället, nu var 
det, det som begränsade mig. Men det var så skönt och härligt att verkligen visa… att 
jag faktisk kan med rätt förutsättningar”  
   
”[…] Hemskrivningen är en stor del av lärandeprocessen […] När jag har fått den 
förstår jag knappt vad det handlar om och sen när jag lämnat in det så känns det som 
att oj nu har det trillat på plats, nu fattar jag, nu kan jag det här[…] I slutändan inser 
man att man har lärt sig massor”  
	
Här nedan berättar informanterna om vad de själva anser som hinder i sin läroprocess 
 
 
” […] När jag gick i mellanstadiet så tyckte de att jag inte behövde läsa engelska där 
eller jag skulle inte behöva skriva på engelska så jag har inte lärt mig stava riktigt bra 
än även om jag har lärt mig mycket själv det senaste året så har jag inte känt att jag 
kan åka på utbytes terminer. ”  
 
”[…] När man själv berättar så blir alla så förstående att dom också har dyslektiska 
tendenser även om de skriver väldigt bra. Ingen vill väl vara för bra antar jag.” 
 
”Jag skulle vilja säga att det är lite den allmänna synen på hur man ska lära sig hur det 
ska gå till, hela läroprocessen är uppbyggd och anpassad för dom som klarar av ett 
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visst tempo och att skumläsa och att göra på ett visst sätt. Då man faller utanför den 
ramen finns det liksom inte alltid utrymme för att det görs på ett annat sätt” 
 
”[…]Om dom läser en text som de tycker är slarvig för det är oftast det man får höra så 
tycker de oftast att den är sämre än vad den hade varit i en annan språkklädsel men det 
betyder inte att det är ett hinder för mitt lärande det är ett hinder för mitt studerande.” 
 
”[…] största problemet är ju mängden fakta och litteratur att läsa [… ]det funkar inte 
inom tidsramarna det är för mycket att läsa på för kort tid för mig”.   
	
5.5	Inlärningsprocessens	möjligheter	och	svårigheter	
Studenterna beskriver sin inlärningsprocess på liknande sätt, utifrån såväl möjligheter 
som vad som gör att det blir svårare. Deras olika erfarenheter presenteras på samma vis 
som i stycket ovanför.   
 
”När man får mer tid och att lärarna förstår är faktiskt viktigt har jag märkt.”    
 
”Det har ju också varit svårt att hinna med att anteckna och det har jag utnyttjat den 
här terminen[…] och det har känts väldigt skönt […] och någon som är bra på det för 
då kan jag faktiskt koncentrera mig på att bara lyssna […]innan det så har jag varit 
helt slut efter en föreläsning.   
 
”Höra och se och få tid på mig det är väl det som är det viktigaste” 
 
”För min egen del handlar det väldigt mycket om hur jag lägger upp kursen[…]måste 
ta ner på den nivån så att jag kan bearbeta den och ta hand om den”  
 
 
”Att få det på band underlättar verkligen mycket också för att jag inte ska bli så låst vid 
att sitta och läsa. 
 
	
	I det följande berättar informanterna om vad de anser vara svårt i sin inlärning.	
	
”För de flesta andra tror jag att texten är som en öppen bok och kastar sig in i den. Jag 
måste först ta mig igenom bokstäverna på något sätt hitta innehållet på andra sidan det 
blir som i två steg. Jag blir väldigt trött när jag läser.”  
 
”Det är mitt arbetsminne […] jag måste skriva ner saker och se dom för att komma 
ihåg dom bra. Jag har väldigt svårt för att nämna och rabbla saker.” 
 
”[…]det är fruktansvärt energikrävande process att formulera […] och få ut det jag har 
i huvudet och omvandla det på något sätt i skrivet språk.” 
 
”Jag tar inte in allt så lätt […] som jag har uppfattat att mina kurskamrater gör det 
räcker med att de läser en gång och så har de fångat upp det[…] även om jag har blivit 
bättre på det […]tycker jag det ligger mycket arbete från min del som jag inte tycker att 
andra behöver göra på samma sätt.”  
 



 

25 
 

”Jag tycker kurser där man bara får skriva är svåra, jag har svårt att visa vad jag kan 
genom att bara skriva eller kurser som är stora och bara avslutas med en tenta där man 
inte har fått chansen […]göra någonting annat projektarbete […] då har jag svårt att 
visa att jag inte är bara lat utan att jag faktiskt kan och har lagt ner mycket jobb[…] 
dom momenten tycker jag är svåra och ensidiga kurser.”   
 

5.6	Omgivningens	faktorer	som	inverkar	på	läroprocessen		
Vid ett flertal tillfällen under intervjuerna skildrar informanterna att det finns flera olika 
orsaker, som de upplever inverkar på deras läroprocess. De har även en önskan om vilka 
förändringar som skulle behövas för att deras läroprocess skulle bli mer anpassad efter 
deras behov. Här är deras egna återgivningar av deras gemensamma och olika 
upplevelser av vad som har en påverkan på deras läroprocess.   
 
Fyra av fem informanter upplever det som en besvärlig procedur att lämna in intyg på 
att de har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vid varje ny kursstart. Har de inte detta intyg 
kan de inte räkna med att få några individuella anpassningar.  Även om de har ett intyg 
som styrker deras behov, kan det ändå vara svårt att få tillgång till det stöd som de 
behöver.  En av informanterna har fått hjälp av sin familj, och har på så vis fått 
kunskaper om tillvägagångssättet angående bevisföringen. Vilket gjort att av 
bevisföringen inte upplevels som ett krångligt tillvägagångssätt.  
 
”[...] när man väl har fått vissa papper på att man har dyslexi brukar de vara ganska 
schysta, men har man inga papper, så är de väldigt motsträviga till att ge den minsta 
hjälp.”  
 
”Jag har rätt att få men jag ska i samråd med dem komma fram till det, men det är där 
det blivit tokigt den här gången, hon har inte ansett att jag behöver något och då har 
jag inte så mycket att sätta emot[...] utan det känns som hon har gjort det ännu värre, 
att be om stöd vart fel.”   
 
”Jag kan känna att jag är mycket starkare muntligt än vad jag är på en tenta [...] jag 
skulle mycket hellre göra tentor muntligt om det valet fanns, och det finns det enligt 
direktiven från universitetet, men det är inte en chans att få göra en tenta muntligt[…] 
jag har pratat med vår studievägledare och hon har sagt att jag tänker heja på dig om 
jag försöker bråka med dom, men jag har inte lyckats hittills”  
 
 
”[…]Då ska man visa det här intyget i början av varje termin till varje lärare[…] och 
så gör man det[…] och så får vi hitta på något, se vad vi kan göra när vi kommer till 
examinationsformer, och när examinationsformerna och tentorna kommer då är det 
ytterligare jag igen då som behöver kontakta dom och se vad vi kan göra”   
 
 
”[…]Jag har en mamma som har varit väldigt medveten om mitt funktionshinder, mer 
medveten än vad jag är[…] det är framförallt tack vare henne som jag kanske är väldigt 
medveten om vad det finns för hjälpmedel och vem man ska vända sig till. Det har 
aldrig varit frågetecken utan jag vet ju vilka man ska prata med[…] jag har träffat flera 
av mina kurskamrater som också är dyslektiker som inte alls har vetat vart de ska vända 
sig[…] att man ska ha papper och visa allting[…] man ska ändå göra sin utbildning på 
lika villkor på sin tid och det är absolut inte alla som får göra det. ”  
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Vid varje intervjutillfälle beskrivs bristen på tid, av samtliga informanter, som en 
begränsning för lärandet. Upplevelsen av tidsbrist får i sin tur konsekvensen att de inte 
får möjlighet att visa vad de kan. Ett exempel på detta är när föreläsaren ställer krav på 
att en inlämningsuppgift ska vara klar till dagen efter. Ett förslag som ges är en extra 
dag i veckan för att tidsmässigt hinna med. Möjligheten att få stöd och tekniska 
hjälpmedel anses vara en tillgång, men kan också bli en motgång. Majoriteten anser att, 
när talböckerna inte fungerar försvåras studiesituationen och således deras möjlighet att 
kunna tillgodogöra sig kursens litteratur. Därtill återger informanterna olika exempel på 
ett antal andra omgivande faktorer, som de upplever påverkar läroprocessen.   
 
 
”Jag kan tycka att det är jobbigt i sådana situationer när man är i grupper[...] hur man 
ska göra ska man berätta att man är dyslektiker för att det märks ju när man skriver i 
en grupp och när man själv får datorn kan det bli obekvämt när folk ska rätta än hela 
tiden med stavning och sådant [...] det kan vara lite jobbigt.”    
      
[...] försöker luska med läraren vad som är relevant och inte relevant [...] det är väldigt 
viktigt för mig att lära känna vilken lärartyp det är[...] är det någon som bara vill ha 
fakta från boken eller hur mycket det är från föreläsningen [...] eftersom man inte kan 
ta in allting.”   
 
”[...] däremot kan jag känna [...] det finns många föreläsare som tycker att språket är 
otroligt viktigt och det finns många som säger det också [...] jag har haft en retorik 
lärare som sa att [...]  att människor som har dyslexi borde inte ägna sig åt att skriva 
för att man inte kan och då ska man inte hålla på med det [...] jag ser det mera som att 
folk inte tar på allvar för att de inte tycker att det är den nivån på språket som den 
nivån av tänkandet.”  
 
”[…]Det tycker jag är väl det värsta när man faktiskt möts av den här oförståelsen, som 
nu den här handledaren har sagt till mig och till en annan att vi behöver inga 
anteckningar för hon kommer att prata långsamt, då har hon inte förstått vad dyslexi 
innebär. Hon mest kränker oss hela tiden med sina konstiga uttalanden.”  
 
 
Informanterna har också önskemål om hur de skulle vilja att vissa situationer var vilka 
de anser kan skapa gynnsammare förutsättningar utifrån deras behov.   
 
“Det skulle vara en extremt pedagogisk lärare som har slids ute på nätet allting finns 
framme och det är tydligt på vad som krävs för varje steg […] inget oklart som att läsa 
hela den här boken. För varje delmoment för varje föreläsning ska det vara och hur 
mycket man ska ha läst och sen tydligt med overhead vad man ska gå igenom. Det blir 
lättare att komma ihåg då och gå tillbaka.”    

”[…]Jag har ett fantastiskt arbetslag just nu. Det här och arbeta i grupp tycker jag är 
trevligt om man hamnar i en bra grupp. Att diskutera för jag tycker att det är bra att gå 
på en föreläsning där folk pratar så man förstår på ett bra sätt och sen diskutera det 
med andra… så behöver inte jag läsa allting själv[… ]om jag läser någonting kan jag 
vara osäker om jag har förstått det på rätt sätt men då får man bolla med någon annan 
och veta att man har uppfattat det på samma sätt eller få en ny tanke om det. Då blir 
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jag lite säkrare också, det här kan också stärka mitt självförtroende när jag märker att 
jag har förstått det på rätt sätt och då blir det lite lättare och ta till sig det skrivna ordet 
när man märker att det fungerar[…] sen tror jag inte bara på muntligt heller[…]så lite 
mera varierat och prova olika uttryck göra saker på olika sätt[…]mycket tror jag på 
samarbete med andra så man inte sitter på sin lilla ö och blir isolerad det tycker jag är 
väldigt jobbigt. ”  

”Jag skulle ha seminarier hela tiden om jag hade fått göra allting muntligt så hade jag 
sparat jätte mycket tid och lärt mig mera […] och framför allt hade folk sätt vad jag 
kunnat på ett helt annat sätt […] på sådana kurser när man har seminarier flera gånger 
i veckan är min dröm [… ]då vet jag att det kommer att gå bra.” 

”Jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt mycket muntligt men samtidigt vet jag[att] 
ju mer jag skriver ju mer jag tränar på den biten desto bättre blir jag […] att man 
utvecklas hela tiden att utvecklingen aldrig tar slut [...] Föreläsningar tycker jag om att 
man får ha någon som står där framme och pratar om boken så får man en annan 
förståelse för boken plus att man kan gå in djupare i diskussioner[…]Det skulle vara 
perfekt[med] mycket föreläsningar med en lärare som är väldigt tydlig och inte 
[…]står[...], ja, talar med ryggen emot inte så mycket skrivande på tavlan utan Power 
Point. [...]står dom med ryggen emot och då är det svårt att höra[…] När jag är klar 
med det som skrivs på tavlan och lyssna på läraren så har läraren börjat prata om 
någonting annat än vad jag är med på. Power Point […] finns att skriva ut då behöver 
man inte anteckna då kan man ha den redan utskriven så därför tycker jag det är så 
bekvämt.    

”[…] för exempelvis skulle jag vilja ha tangentbordsträningsprogram som man kan 
sitta och öva och lära sig att skriva […] tangent bordsteknik det finns ju sådana 
program […] det skulle naturligt vis underlätta om man var duktig på det […] i och 
med att allting blir så mycket jobbigare mer ansträngande perfekt […] arbetsmiljö 
super ergonomiskt skrivbord stolar[…] tipp topp kontorsmöbler[…] höj och sänkbart 
skrivbord […] man kan ställa sig upp om man vill […] det skulle naturligtvis underlätta 
om man slapp ha ont också för det är ansträngande i sig att sitta och läsa att man blir 
trött i huvudet och man blir trött i axlarna. […] för studentaxlar är jag inte ensam av 
att ha men att då dessutom att den här mödosamma tankeprocessen gör att man blir 
ganska slut ibland[...] ” 
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5.7	Det	personliga	lärandet		
Parallellt med upplevelsen av den studierelaterade läroprocessen upplever 
informanterna även att de lär sig om sig själva.   
 
”[...]Jag är en person som alltid är ganska negativ när jag lär mig för det tar väldigt 
lång tid för mig som sagt för vissa saker[...] Det gäller att se det man faktiskt har lärt 
sig och faktiskt kan och det har jag en tendens till att glömma bort ibland men jag tror 
att det är väldigt viktigt att se att hjärnan har en sådan ofantlig kapacitet att man kan 
lära sig otroligt mycket det är bara en själv som sätter begränsningarna.  
 
”Jag har valt nu när jag pluggar [...] jag måste på något sätt ha ett konkret mål med 
det jag pluggar... eftersom jag tycker det är så jobbigt att plugga så blir jag inte 
tillräckligt motiverad även fast jag tycker det är intressant.  
		
”[...] jag har lärt mig att jag inte kan allt men jag kan lära mig vad som helst det gör ju 
att man tar till sig studierna på ett helt annat sätt”  

 
”[...]det är jag själv som... inte ser mina egna tillgångar [...] vilket jag tror är väldigt 
viktigt att man gör oavsett person och situation att man ska se vad man åstadkommit.”    

 
 ” [...]dyslexi och dålig självkänsla [...] vi brukar följa varandra och har man dålig 
självkänsla så ser man ju inte direkt sina tillgångar heller”  
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5.8	Resultatsammanfattning	
I resultatdelen berättar informanterna att de har olika lång erfarenhet av studier på 
akademisk nivå och att de även har olika lång erfarenhet av att vara en student med 
specifika läs- och skrivsvårigheter. De upplevda möjligheterna i läroprocessen är att 
lyfta fram sig själv och att se möjligheten att göra sitt språk bättre. Flertalet anser att 
lyssna är till stor fördel och en del av informanterna har med sig studieknep som de 
använde sig av innan de påbörjade sina akademiska studier.  
Det som anses vara svårt i läroprocessen är lärosätets sätt att hantera tillgång till 
hjälpmedel och anpassningar. Processen är i flera steg och lärosätet kräver att studenten 
ska bestyrka sitt funktionshinder genom att visa papper vid varje kursstart till 
ämnesläraren under hela studieperioden. Vid denna kontakt uppstår det ofta en 
oförståelse, fördomar och nekanden till studenternas rättigheter. De fördomar de bland 
annat har bemötts av är att ämnesläraren har uttalat sig om att personer med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi inte ska ägna sig åt att skriva. De hinder de har blivit utsatta för 
är bland annat hänvisningar till att de inte behöver ta några anteckningar eftersom 
ämnesläraren kommer att tala långsamt.  De har också blivit nekade att få göra muntlig 
examination.  
Inlärningens möjligheter anses vara när man ges mer tid och när adjunkterna förstår 
studentens typ av svårighet. När hjälpmedlen och anpassningen kan utnyttjas på ett 
överensstämmande sätt utifrån informanternas behov har en känsla av upprättelse, och 
en möjlighet av att få visa vad han/hon kan, skapats. I inlärningsprocessen framträder 
studenternas läs- och svårigheter/dyslexi genom att de anser att läsa tar mycket tid.  En 
av informanterna ger en beskrivning av att detta även har en tröttande effekt.  
Litteratur på anpassat medium anses vara både till fördel, men också till nackdel, för det 
är ofta som dessa talböcker inte fungerar och därmed försvårar möjligheten att 
tillgodogöra sig kursens litteratur. Andra har valt bort detta hjälpmedel och istället valt 
att göra egna anpassningar.  
Anteckningshjälp har underlättat mycket och en av informanterna berättade att innan 
den hjälpen erhölls var informanten väldigt trött efter föreläsningarna. Det beskrivs 
också som att de får lägga ner mer arbete på detta än vad en student som inte har läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi behöver göra.   
Informanterna tar upp olika moment som upplevs vara svåra i läroprocessen en 
informant nämner att arbetsminnet gör det svårare med att återge och rabbla.  En annan 
sak som också anses vara arbetsam är att formulera om en tanke skriftligt och även detta 
upplevs som mycket energikrävande. Kurser som bara innehåller skrivmoment, eller 
bara avslutas med en skriftlig tenta, upplevs förhindra möjligheten att visa vad man kan. 
En informant beskriver detta som att det då kan uppfattas som att man är lat fastän man 
har lagt ner mycket arbete på kursen.  
Kunskapen som de har tillgodogjort sig används både kortsiktigt och långsiktigt i form 
av att lära sig inför en tenta men också för framtiden. Den används även vid andra 
tillfällen i livet då man kan knyta ihop det man har lärt sig med det som sägs i media. 
Lärdomen läggs också till personligheten och kunskapen tas fram när den behövs. 
Under sina studieperioder har de också lärt sig om sig själva, de har insikter som att 
man inte kan allt men man kan lära sig vad som helst. Det framkommer också att det är 
viktigt att ha ett konkret mål, eftersom det är mycket arbetsamt att studera. De tar också 
upp att det är svårt att kunna se sina tillgångar när man har läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, men de inser hur viktigt det är att försöka se vad man har 
åstadkommit.   
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5.9 Analys  

Analysen kommer att presenteras i tre olika delar, baserade på resultatdelens 
beskrivningskategorier och utfallsrum. Dessa delar är tolkningar utifrån utsagorna och 
kan ses som betydande i informanternas läroprocess. Med stöd av teori och forskning 
kommer dessa delar att analyseras: Lärosätets roll för och dess inverkan på 
läroprocessen, Studentens egna hinder och möjligheter i sin läroprocess och 
studenternas personliga uppfattning av sin läroprocess. Till sist en konklusion av 
analysen.   
 

5.9.1	Lärosätets	roll	för	läroprocessen	och	dess	inverkan	 		
I en engelsk rapport av Singleton et al (1999) framgår det att studenter med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi har fått en bättre möjlighet att klara sina akademiska studier på 
grund av det ökade stödet som finns, och möjligheten till olika stödformer. Trots detta 
upplever dock studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att det fortfarande finns 
brister, som gör det svårt för dem att genomföra en utbildning på lika villkor som 
studenter utan denna funktionsnedsättning. Problemen uppstår ofta på grund av 
okunskap och brist på ekonomiska resurser (ibid.). Samtliga informanter i 
undersökningen berättar att de är tacksamma för de hjälpmedel och stödfunktioner som 
finns att tillgå. Några av dem känner en trygghet i att de kan ta hjälp av dessa när så 
behövs. En respondent uppger att anteckningshjälpen vid föreläsningarna gjorde att 
trötthetskänslan inte längre var lika påtaglig efter föreläsningarna. Några av 
informanterna ger också uttryck för att de tekniska hjälpmedlen många gånger inte 
fungerar. En konsekvens blir målinriktade insatser och en fokusering på att klara 
studierna, utan att använda sig av de tekniska hjälpmedlen för stunden och/eller under 
hela studieperioden. Tiden de har för studierna anses ofta som knapp och det gör att 
några av dem ofta känner sig stressade. Andra omständigheter som påverkar 
informanterna är kravet på bevisföringen, såväl tillvägagångssätt av sina läs- och 
skrivsvårigheter som ett komplicerat handlingssätt, för att få tillgång till stödfunktioner, 
hjälpmedel och alternativa examinationsformer. Trots bevisningen blir de vid flera 
tillfällen, och på olika sätt, nekade till användningen av de alternativa 
examinationsformerna av ämnesläraren. I och med dessa olika bemötanden, och 
oförståelsen från läraren, beskriver informanterna individuella känslor kopplade till 
dessa situationer. När de inte ges möjlighet till alternativa examinationsformer leder det 
till att personen känner en rädsla för att uppfattas som lat. Något annat som lyftes fram 
som en påverkansfaktor på läroprocessen var när informanten ansåg att när stödet 
uteblev, så fick den göra all anpassning själv. Oförståelse från läraren skapade en känsla 
av att bli förolämpad och kränkt på grund av hur adjunkten hade uttryckt sig och valt att 
hantera situationen. I sin tur resulterade detta, det vill säga när studierna och 
examinationen emellanåt behövde göras på ett annat sätt än för de som inte har specifika 
läs- och skrivsvårigheter, i upplevelsen av att inte få plats inom akademin. I en studie av 
Björn (2010) har studenter med läs- och skrivsvårigheter beskrivit att de haft svårt att 
klara sin tentamen på grund av ett negativt bemötande av vissa lärare (ibid).  Det är 
dock inte vid varje kurstillfälle som respondenterna blir nekade till alternativa 
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examinationsformer. När de får den möjligheten beskrivs detta av en respondent som en 
känsla av ”revansch”. Paul Ramsden (i Marton et al, 2000) med stöd av forskning att 
undervisning och examination påverkar en students inlärning både ”direkt” och 
”indirekt”. De avdelningar vid universitetet som erbjöd varierad undervisning, och 
examinationsform, ökade möjligheten för studenterna att bli mer insatta i ämnet. De 
studenterna fick en mer positiv inställning till sina studier och djupare förståelse för 
läroämnet, medan brist på tid och valfrihet, bidrog till en minskad utveckling och en 
missnöjd inställning till sina studier. Detta bidrog till att studenten fick en mer ytlig 
förståelse för ämnet(ibid.).   

	

5.9.2	Studentens	upplevda	hinder	och	möjligheter	i	sin	läroprocess		
 Det finns flera olika aspekter som gör att informanterna upplever hinder och 
möjligheter under sin läroprocess. Høien och Lundberg (1997) menar att personer med 
specifika läs- och skrivsvårigheter har svårt för att tolka ord och det skrivna språket på 
ett automatiserat sätt (ibid.). På olika sätt har informanterna beskrivit att läsning, och att 
formulera ord till en skriven text, är energi- och tidskrävande för dem, men även om det 
anses som svårt så ses det också som en möjlighet att förbättra sitt språk. Varierad 
examination upplevs övervägande av informanterna vara till stor hjälp för att få 
möjlighet att visa vad man kan, medan kurser där man bara får visa sin kunskap genom 
skriftliga uppgifter ger minskad möjlighet att visa sin kompetens. En upplevelse blir då 
att bedömningen blir lägre på grund av svårigheten med att uttrycka sig i det skriftliga 
språket. Litteraturen som e-textbok och/eller inläst upplevs av informanterna både som 
ett hinder och en möjlighet. De som har valt bort det hjälpmedlet har istället lagt ner 
mycket tid på att lära sig ”skumläsa” och en av de intervjuade använder annan litteratur 
än den som tillhör kursen och klarar på så vis av kursen. Eriksson och Gustafsson 
(2007) har i sin uppföljningsrapport redogjort för, att hjälpmedlen synliggjorde 
informanternas specifika läs- och skrivsvårigheter, vilket många gånger resulterade i 
fördommar från studenter och lärare. Hjälpmedlen i sig var inte det som gjorde 
studierna utan det var omgivningen som hade betydelse (ibid.), något som 
informanterna i den här undersökningen också har bekräftar genom vad de berättat. 
Familjens kunskap om informantens studiesituation har i sin tur utvecklat en trygghet i 
och med att informanten vet hur den ska gå tillväga och att det finns hjälpmedel och 
alternativa examinationsformer att tillgå om det behövs. Studiegruppen har för en 
informant upplevts ge ett ökat självförtroende. Genom att diskutera litteraturen med 
andra får informanten vetskap om den har förstått eller inte förstått det viktigaste i 
texten och får på så vis bekräftelse och ökad kunskap. Några av informanterna har också 
berättat om svårigheterna med att arbeta i grupp, då de därmed ställs inför avvägningen 
om de ska informera om sina specifika läs- och skrivsvårigheter eller inte, vilket en 
informant upplever då kan ge ett lägre betyg för gruppen.  Det som är återkommande 
under intervjuerna är tiden och effekten som blir när de upplever att tiden inte räcker 
till. Att lära sig saker genom litteratur tar lång tid och ibland behöver informanterna läsa 
mer än en gång. Ofta beskrivs det som en omöjlighet att hinna med all kurslitteratur och 
fakta. Påföljden blir en känsla av att inte hinna med allt som ska göras och då skapas det 
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stress hos informanten. En informant beskriver att den ibland inte kan studera för att 
stressen har tagit över. Kere och Finer (2008) menar att personer med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi har lättare att ta emot informationen i ett långsammare flöde 
(ibid.).     
 

5.9.3	Deras	personliga	uppfattning	av	sin	läroprocess	
Wenestam och Rosendal (2005) beskriver att elever har lättare att ta till sig information 
utan att det behöver ha betydelse, medan vuxenstuderande behöver se en mening i det 
de gör, så det inte ska upplevas som att det de gör inte har någon betydelse (ibid.). Flera 
av respondenterna uttrycker hur viktigt det är att studierna har en mening för dem och 
det är meningen som gör det lättare att ta sig an studierna. Mening skapas genom att de 
antingen visualiserar studierna och/eller läroprocessen utifrån ett långsiktigt perspektiv 
men också hur de upptäcker att de har nytta av det de har lärt sig utanför 
utbildningsområdets atmosfär. Det är inte bara meningen som gör läroprocessen, utan 
informanterna ger också uttryck för betydelsen av att ha en positiv inställning till sin 
situation även om den upplevs som svår.  
Uppfattningen erhålls genom olika ”tankestrategier” bland annat genom att undvika 
tankar som är på förhand utformade negativt, tillexempel att det kommer att bli 
mödosamt. Istället väljer informanterna se en vunnen kunskap även om det blev fel 
inför en tentamen och ha tillit till att förståelsen kommer att komma och insikt i vad 
man kan. De uttalar också vikten av att ha ett ”Jävlar anamma”, ihärdighet och en 
inställning att ”bara göra det”. Bandura (1994) menar att människans föreställningar 
om vad de kan och inte kan är kopplade till deras självövertygelse och egen 
handlingsförmåga. Det är en avgörande faktor för att individen ska hålla sin motivation 
uppe, men också för att den ska våga anta utmaningar eller anse att den saknar kapacitet 
för den tänkta utmaningen. Det vill säga att vi människor handlar utifrån hur vi tror att 
vår prestationsförmåga är och därmed fattar beslut utifrån vår uppfattning om vad vi tror 
att vi kan göra och inte kan göra (ibid.). Det är något som också kan tolkas att 
informanterna gör.  De granskar sig själva och får på så vis självkännedom, antigen 
genom hur de väljer att uppfatta situationen och/eller att se på sig själva med negativa 
eller positiva ögon. Respondenterna ger exempel på hur de individuellt har gjort. 
Genom hänvisning till avsaknaden av ett gott själförtroende blir upplevelsen av ens 
egen prestationsförmåga svårbedömd och som därmed uppfattas som undermålig. 
Genom ökad förståelse för sina specifika läs- och skrivsvårigheter, kan gynnsammare 
förutsättningar skapas för hanterandet av sin situation. Genom att aktivt fokusera på sin 
kunskap upplevs det som en möjlighet att hantera många situationer. Med insikten om 
att kunna ändra sin egen negativa inställning till sig själv har det lätt till att medvetet 
inse att det kan påverka ens person långsiktigt.  
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6.0 Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att försöka ta reda på hur studenter med specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi erhåller kunskap, och hur de använder sig av den vid studier på 
akademisk nivå, samt deras individuella uppfattningar om denna inlärningsprocess. 
Diskussavsnittet är baserat på studiens resultatdel, analys, teori och informanternas 
utsagor från intervjutillfällena. Under detta avsnitt kommer först en metoddiskussion följt 
av resultatdiskussionen och avslutningsvis förslag på fortsatta studier.  
 

6.1	Metoddiskussion		
För att ta reda på informanternas uppfattning av sin läroprocess blev valet intervjuer och 
metodansatsen fenomenografi.  Frejes & Thonberg (2009) beskriver att fenomenografin 
är en bra analysmetod när man ska undersöka ett fenomen. Materialet till denna 
undersökning blev innehållsrikt och mångfaciterat, vilket gör att 
beskrivningskategorierna blir nyanserade och innehåller flera olika uppfattningar och 
inriktningar kring fenomenet läroprocess. Följaktligen är denna undersökning endast 
inspirerad av denna ansats. Undersökningens urvalsgrupp bestod av fem personer. Hade 
antalet deltagare varit flera hade kanske en annan from av kategorisering framkommit. 
Eftersom samtliga informanter kommer från samma lärosäte, behöver det inte betyda att 
det skulle ha blivit andra kategorier genom fler deltagare. Däremot om deltagarna hade 
varit från olika universitet och/eller högskolor och från olika regioner i Sverige hade det 
antagligen blivit en annan typ av kategorier, och en studie som antagligen var 
applicerbar vid flera olika sammanhang. Meriam (1994) anser dock att 
generaliserbarheten är en nackdel när det kommer till kvalitativa studier eftersom 
individens uppfattning är föränderlig(ibid.).  
Kvale (1997) anser också att det inte går att upprepa själva intervjusamtalet. Men 
bedömer att det går att göra om arbetet(ibid). Om undersökaren använder sig av ett 
liknande tillvägagångssätt och använder sig av samma intervjuguide kan man få ett 
liknande resultat. Det går till viss del att göra om denna studie, då det finns en struktur 
att följa och en tematiserad intervjuguide (bilaga 2), som någon annan undersökare kan 
följa och på så vis göra studien med likartat resultat. Målet med undersökning är att ta 
reda på fem studenters individuella uppfattning. Studien ska inte vara generaliserbar. 
Studien kan bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som inverkar för en student 
med specifika läs- och skrivsvårigheters läroprocess vid studier på akademisk nivå. För 
att vara säker på att få fram varierande uppfattningar som anses stärka kvalitén är enligt 
Larsson (1986) att urvalsgruppen skiljer sig åt. I den här undersökningen har deltagarna 
olika utbildning. Åldersspannet är mellan 20-40 år och det är fyra kvinnor och en man 
som har deltagit i studien. Deltagarna är från samma lärosäte och det kan därför inte 
uteslutas att de har vetskap om varandra. För att fortsättningsvis hålla på 
konfidentialitetskravet och inte ge nyans åt något håll, valdes en ”horisontell granskning” 
(Merriam, 1994) av arbetet där kollegor tagit del och gått igenom materialet (ibid). Jag 
som undersökare har tidigare skrivit inom ämnet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och 
på så vis skaffat mig en förförståelse inom ämnet. Merriam (1994) menar att 
undersökaren medvetet eller omedvetet kan påverka arbetet. För att det ska bli 
informanternas individuella upplevelse har en tematiserad intervjuguide upprättats på så 
vis får respondenterna möjligheten att själva välja vad de vill berätta med hänsyn till de 
temana som finns. Vissa av mina följdfrågor är förmodligen inte helt objektiva. Om 
frågan är ledande eller inte är inte det viktigaste, enligt Kvale (1997). Det viktigaste är 
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att frågan som ställs leder till ny information, som i sin tur ger nya insikter och 
kunskaper inom området (ibid). Under själva analysarbetet har intervjumaterialet noga 
följts för att undvika felaktiga tolkningar. Deltagarna kan också förvanska det de säger 
avsiktligt eller oavsiktligt (Kvale, 1997) Den här undersökningen har för avsikt att ta 
reda på deras individuella upplevelse av den betydande realiteten. Inte huruvida det som 
sägs är utifrån ett mer kvantitativt förhållningssätt där man ofta undersöker en mer eller 
mindre given realitet (Backman, 1998).   
 

6.2	resultatdiskussion		
I inledningen presenteras fyra syftesfrågor och för att undersöka om dessa 
frågeställningar kan besvara syftet är frågorna utgångspunkten.  De två första 
syftesfrågorna presenteras tillsammans i och med att det som upplevs som en möjlighet 
i lärandet för en informant, inte behöver betyda att det ses som en möjlighet för en 
annan informant. De två sista syftesfrågorna presenteras var för sig.  
 
 
6.2.1 Vilka upplevda möjligheter/ hinder finns i lärandet för studenter med dyslexi? 
Säljö (2000) menar att vi människor lär oss oavsett vart vi en befinner oss i livet. Det 
viktiga är vad individen lär sig i den kontext den befinner sig i(ibid.) För att få möjlighet 
att tillgodogöra sig lärandet som sker inom akademien, beskriver informanterna i 
utsagorna vikten av att få möjlighet att studera med samma förutsättningar, som de som 
inte har specifika läs- och skrivsvårigheter. En informant uttrycker det så här: 
 
”jag är faktiskt inte dum i huvudet bara för att jag läser långsamt jag förstår lika bra 
som andra. Bara för att vi får extra papper upptryckta, handlar det inte om att vi ska få 
någon slags gräddfil, vi ska ju inte komma förbi dom andra vi ska bara försöka komma 
ikapp dom ”.     
 
För att kunna få samma förutsättningar upplevs det vara beroenda av hur adjunkten 
väljer att bemöta informanten som har specifika läs- och skrivsvårigheter. I det mötet 
uppstår antingen ett hinder och/eller en möjlighet kopplat till lärandet. Det som också 
har betydelse är vilken typ av hjälpmedel informanten blir beviljad att använda under 
kursens gång och vid examinationstillfället. I inledningen av det här arbetet tas det upp 
att lärdomen är dualistisk, på så vis att det behövs lärdom för att kunna utvecklas och 
det behövs utveckling för att få lärdom (skolverket, 2002). På ett lärosäte kan man se 
lärdomen som dualistisk, att adjunkten behöver studenten för att undervisa och delge 
sina kunskaper och studenten behöver läraren för att kunna lära och få kunskap. I en 
rapport av Malena Sjöberg et al. (2003) tas det upp att vi alla är beroende av varandra i 
olika situationer. För en individ med funktionsnedsättning kan beroendet öka. När en 
student berättar att den har specifika läs- och skrivsvårigheter hamnar den i en 
beroendeställning, på så vis att informanten berättar om vad för typ av stöd och/eller 
hjälpmedel personen behöver. Det är ofta här det uppstår en reaktion från läraren som 
upplevs av informanten antingen upplevs positiv eller negativ för informanten, beroende 
på om han och/eller hon får tillgång till rätt hjälpmedel eller inte. Ett hjälpmedel kan 
tillexempel vara längre skrivtid vid ett examinationstillfälle, men i själva verket kanske 
studenten är i behov av muntilg tentamen, men blir mekad till det. I en undersökning av 
Chris Singleton et al. (1995) belyser de vikten av att få visa sin kunskap på ett anpassat 
medium. Bara bevilja längre skrivtid på tentamen anses vara direkt missgynnande för 
studenter med specifika läs- och skrivsvårigheter, eftersom att det är där som studentens 
funktionshinder är mest påtaglit. Enligt Malena Sjöberg et al. (2003) anser de att om 
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man inte ges möjligheten att tillämpa sina rättigheter med likadana förutsättningar som 
andra i en likvärdig situation, bör det ses som diskriminering och inte endast som ett 
undermåligt bemötande (ibid). Kanske är det därför som det är så viktigt att tillåta 
individen få det hjälpmedel den efterfrågar. Ena gången kan adjunkten ge en möjlighet 
och nästa gång ger den en begränsning när studenten nekas det hjälpmedel som 
efterfrågas. Det i sin tur kan försvåra möjligheten till att tillgodogöra sig lärandet under 
dessa förhållanden. Det kan också ses som att informanternas funktionsnedsättning ökar 
då de upplever att deras studie och lärandesituation har försvårats i stället för att 
understödjas. Det är något som tas upp i rapporten av Malena Sjöberg et al. (2003), att 
det finns ett samband mellan handikapp och den miljö den funktionshindrade befinner 
sig i. Det är i mötet mellan funktionsnedsättningen och omgivningen som bestämmer 
hur handikappad en individ blir i sin funktionsnedsättning (ibid.). 
 
 
6.2.2 Hur upplever du att du erhåller kunskap?    
Marton & Booth (2000) beskriver att det finns olika sätt att lära sig på. De kallar det för 
yt-och djupinriktningar. Det som kallas för ytinriktningar är när fokuseringen ligger på 
själva inlärningsuppgiften. Den typen av lärande ger sämre förståelse för ämnet och 
svårare med återgivning. I Djupinriktning ligger fokuseringen på ämnets betydelse och 
dess samband. En förklaring till dessa två olikheter när det gäller lärande är hur 
studenten har förstått hur den ska göra uppgiften. Om de ska förstå texten de studerar 
eller om studenten ska påminna sig om texten och kunna skildra och framställa texten 
(ibid.). Dessa två inlärningssätt är något som informanterna beskriver i samband med 
hur de erhåller kunskap utifrån sina specifika läs- och skrivsvårigheter. Informanterna 
berättar att de har olika lätt för läsning.  Samtliga beskriver att bara lära sig om ämnet 
genom att läsa kursens litteratur, är ett svårt sätt att få kunskap om läroämnet. Det 
upplevs vara en process som är tidskrävande och ansträngande. Genom läsning kan det 
ofta bli missförstånd och svårt att förstå ämnets betydelse. Detta kan tolkas som att bara 
läsning ger informanterna en mer ytinriktad inlärning, då det blir svårare att förstå 
ämnet och besvärligare med återgivandet. För att förstå ämnets avsikter och möjlighet 
att kunna återge, beskriver informanterna att de också behöver få läroämnet presenterat 
utifrån ett muntligt perspektiv. Betydelsefullt för informanterna blir föreläsningar, 
arbeta i grupp och/eller ha en eller flera kurskamrater att diskutera med. Genom att få 
läroämnet presenterat utifrån det verbala perspektivet, Kan det ses som att det leder till 
en ökad förståelse av undervisningsämnet. Det i sin tur kan leda till ett mer djupinriktat 
lärande. Säljö (2000) anser att kommunikationen är en angelägen grund för lärdom. 
Genom att muntligt dela med sig om sina kunskaper av ämnet till andra hjälper man 
varandra att få perspektiv på området. Det i sin tur ger en förståelse för hur någon annan 
ser och tolkar materialet. På så vis kan alla ta del av de insikter som delgivits och får då 
möjlighet att använda sig av den kunskapen (ibid.). Informanterna beskriver att de vid 
flertalet tillfällen har tagit till sig ämnet utifrån det djupinriktade lärandet, men det kan 
ändå finnas svårigheter med att ge uttryck för sin kunskap skriftligt.  När det inträffar 
upplever informanterna att de kan bli bedömda av ämnesläraren att ha en ringa kunskap 
om ämnet. Kursens målbeskrivning är inget informanterna använder sig av, för att veta 
om de har en godkänd kunskapsnivå eller mer. Utan de använder sig av andra 
tillvägagångssätt för att uppfylla kraven.  Det som tidigare har nämnts under 
resultatdelen är bland annat att, använda sig av annan kurslitteratur för att klara kursen 
och lyssna mycket på vad läraren vill att studenten ska uppnå.  Marton och Booth 
(2000) tar upp med hänvisning till annan forskning, att ämnesläraren i sin 
undervisningsmetod kan lägga fokus utifrån olika perspektiv. Ett tillvägagångssätt kan 
vara att fokusera på själva ämnet, ett annat kan vara när undervisaren väger in hur 
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läroämnet kan förstås av de som blir utbildade. När ämnesläraren förstår sina egna 
”vad” och ”hur” i sin handledning anses det vara betydelsefullt (ibid.). Att bli förstådd 
utifrån sin situation är något som informanterna berättar att det underlättar att erhålla 
kunskap på. ”Hur” perspektivet får också en annan betydelse för informanterna. Det 
handlar mera om hur adjunkten använder sina arbetsverktyg för att förmedla sitt ämne. 
Något som uppfattas bidra till ökad förståelse är när adjunkten använder sig av 
presentationer med bilder eftersom läroämnet inte alltid kan uppfattas genom det 
muntliga perspektivet. Viktig information upplevs försummas när ämnesläraren står 
vänd mot tavlan, pratar och skriver samtidigt. Betydelsefullt blir att ämnesläraren står 
vänd till studenterna när den pratar, och inte samtalar samtidigt som den skriver på 
tavlan, eftersom det kan finns begränsningar när det gäller att lyssna och skriva 
samtidigt. 
 
6.2.3 Hur upplever du att du använder dig av den kunskapen?  
Säljö (2000) beskriver, att kunskap är något individen använder sig av i olika 
samanhang. Lärdomen blir personens möjlighet att kunna bedöma och vara verksam i 
konkreta situationer. Varje gång individen använder sin kunskap, används den ofta i sin 
aktuella situation. Det kan på så vis frambringa en nutida och produktivt beståndsdel, 
som gör att kunskapen omvandlas i sin karaktär. Kunskapen kan på så vis användas på 
ett förnyande sätt och i en annan situation (ibid.). Respondenternas reflektion över sin 
kunskap skiljer sig åt, och hur de upplever att de använder sig av den. Vad de har lärt 
sig teoretiskt görs ofta om till något praktiskt, som de sedan kan ta fram och använda sig 
av när en sådan situation råder.  Ord och meningar som ”jag blir mera praktisk”, 
”relatera till mitt arbetsliv och erfarenheter där ifrån” och ”använder det när det 
behövs”,är några sätt informanterna beskriver hur de gör för att omvandla den teoretiska 
lärdomen till en praktisk kunskap. Detta förfarande kan bero på att några av 
informanterna har arbetat eller arbetar parallellt med studierna. Respondenterna kan på 
så vis ta hjälp av arbetslivets erfarenheter när de studerar.  En av informanterna hänvisar 
till att den mår bättre när den arbetar, och kanske är det så att informanten väljer att 
relatera till en situation som anses mer tilltalande. Genom att bearbeta lärandet till 
praktiska situationer kan det också tolkas som att informanterna ger sig själva lärdom 
om hur de kan använda sin kunskap utanför studiesammanhang. Säljö (2000) poängterar 
att varje gång kunskap används är det ett utvecklingsförlopp, och individen grundar sin 
kunskap på något de redan har kunskap om och/eller praktiskt kännedom av.  
 
Kunskap för informanterna är inte bara hur de omvandlar sina läroämnen till en praktisk 
situation. De får även kännedom om sig själva och en vetskap om den akademiska 
situationen. När respondenterna berättar om olika situationer de dagligen får hanterar 
och vad studierna har för betydelse för dem, kan det tolkas som att beståndsdelarna, 
”begriplighet”, ”hanterbarhet” och ”meningsfullhet” finns hos informanterna när de 
beskriver lärandet av sin kunskap. Dessa tre grundläggande delar är utifrån begreppet 
”kasam” som skapades av Antonovsky (1991). Delen ”begriplighet” anses vara att 
förstå sig själv, och det som händer utanför en själv.  Det vill säga, de situationer 
personen kan komma att möta går att förstås och ordna. ”Hanterbarhet” beskrivs som, 
hur man upplever att man som individ kan ta hjälp av sina egna och omgivningens 
kunskaper. ”Meningsfullhet, begreppets motivationskomponent”, ger uttryck för ett eller 
flera områden som har betydelse för individen där man investerar mycket tid och ett 
emotionellt engagemang i (ibid.). Med några ord och meningar från resultatdelen kan de 
ge uttryck åt dessa tre beståndsdelar och dess betydelse.  
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”… jag förstå mig själv bättre”, kan förstås genom att ökad självkännedom ger 
möjlighet till ny kunskap om sig själv. Det kan också ge insikt i vad man kan och inte 
kan och på så vis ta hjälp av andra när så behövs. 
”… en själv som sätter gränser”, Genom vetskapen att det ibland kan vara en själv som 
begränsar sig, kan det ge möjligheten att kunna göra annorlunda och därmed få tillfälle 
till ny kunskap som tidigare har varit okänd.  
”Viktigt att reflektera bygger en bild av det jag kan och vad det är som jag är bra på” 
Kan ses som att informanten gör kunskapen begriplig genom att tankemässigt 
levandegöra en bild av sin kunskap. Tar på så sätt hjälp av sig själv och ger sig själv tid 
att reflekterar över sin kunskap.  
”Det är som att bygga en mur jag måste ha dom nederst bitarna först och dom är inte 
så roliga, men jag känner ändå att dom är nödvändiga att ha jag tror att det ger 
mening”.  
Kan ses som att den uppfattningen ger motivation till att klara av sina studier även om 
studiesammanhanget inte alltid upplevs som anspråkslös och positiv. Ses den ändå som 
nödvändig och något som ger mening, som sedan kan användas i framtiden.  
 
 
Dessa tre komponenter som finns i begreppet ”kasam, kan användas och tolkas på flera 
olika sätt.  I så fall, blir det också andra undersökningar. I den här granskningen är det 
till för att visa att dessa begrepp används av informanterna när de skaffar och använder 
sig av sin kunskap. Antonovsky (1991) menar att de människor som engagerar och 
anstränger sig har vid varje tillfälle, möjlighet att erhålla förståelse och upptäcka 
möjligheter(ibid), vilket man kan se att informanterna hela tiden gör. De skaffar sig 
insikter och utforskar möjligheter, som sedan utvecklas, förvaltas och används på olika 
sätt av informanterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

 
6.2.4 Förslag på fortsatta studier  
Många av de undersökningar som görs om specifika läs- och skrivsvårigheter sker inom 
olika discipliner. Därför kan det finnas anledning att undersöka och sammanställa 
forskningsresultat som har kommit till beslut om implementering av de olika resurser 
som tillhandahålls för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan annars 
finnas en risk för att undersökningarna blir ”enkelriktade” och därmed kan viktig 
information och kunskap gå förlorad.  
 
Det kan också finnas ett behov av att undersöka hur individer med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi lär sig i andra sammanhang än i studiesammanhang. Det skulle 
kunna bidra till att få en bild av hur alternativa examinationsformer skulle kunna se ut. I 
och med att det har visat sig i flera forskningar att det finns svårigheter att ta in kunskap 
när det tillexemplet handlar om rabbelinlärning. I ett större samhälleligt perspektiv och 
länkat till lärande och språk skulle alternativa examinationsformer kanske även vara till 
gagn för personer som har ett annat modersmål än svenska.    
 
Idag finns det olika typer av tekniska hjälpmedel att tillgå för studenter med läs- och 
skrivsvårigheter. I forskningsundersökningar som har gjorts har det visat sig att dessa 
hjälpmedel inte alltid underlättar för dessa studenter. Därför vore det värdefullt med en 
studie som tar reda på vad det är för tekniska hjälpmedel som behövs till olika 
studienivåer.   
 
Till sist skulle det vara intressant att göra denna undersökning landstäckande, för att få 
reda på om det här är en studiesituation och läroprocess som är allmängiltigt för 
studenter med specifika läs-och skrivsvårigheter.  
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Bilaga	1		
 
 

                                                                                                                                             Gävle 

XXXXX 

INFORMATIONSBREV 

 

Till dig som är student med läs‐ och skrivsvårigheter/dyslexi 

Syftet med studien är att samla in data till en C-uppsats i pedagogik hösten 2009 på 

Högskolan i Gävle.  Det jag har valt att undersöka är dyslektikers egna tillvägagångssätt 

och uppfattningar om vad de finns för möjligheter och hinder i deras lärande på 

akademisk nivå.   

 

 

Datainsamlingen sker i form av en intervju och genomförs under ett personligt möte och 

kommer att ta cirka 45 minuter. Samtalet kommer att spelas in och jag garanterar att 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt och inspelningsmaterialet kommer att 

förvaras i ett kassaskåp på xxxxx under ett år och kommer därefter att raderas. Du 

kommer även att få ta del av den färdiga rapporten.  

 

Du får när som helst under intervjutillfället avbryta och välja att inte längre delta i 

studien.   

  

Har du några funderingar eller frågor går det bra att kontakta mig. 

 

 

 
Med vänliga hälsningar 
Anna Kristiansen 
xxxx‐xxxxxx 
xxxx@xxxxx   
 

 
 

  Högskolan i Gävle 
Institutionen: Pedagogik, didaktik och 
psykologi.    
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Handledare: XXXXXX   

Bilaga	2	
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsdata 
 

1. Kan du berätta kort om din nuvarande studiesituation? 
 
2. När fick du reda på att du hade dyslexi?  

 
3. Vad kan du om ditt funktionshinder dyslexi?    
 

 
Om lärandet 

1. På vilket sätt går du tillväga när du studerar? 
 

2. Kan du mer specifikt beskriva hur du lär dig? 
 

3. Vilka möjligheter upplever du med ditt lärande?  
 

4. Vilka hinder upplever du i ditt eget lärande? 
 

5. Vad försvårar din inlärning? 
 
6. Vad underlättar din inlärning? 

 
7.  Är det några studiestrategier du använde dig av i grundskolan och/eller 

gymnasiet som du fortfarande använder dig av idag?  
 

 
Omgivningensstödåtgärder 
 

1. Kan du berätta vilka särskilda rättigheter du har som student med dyslexi 
vid högskolan/universitetet? 

 
2. Vad har du för stöd och hjälp idag när det gäller studierna? 

 
3. Vilka erfarenheter har du av dina tekniska hjälpmedel och/eller 

stödfunktioner i ditt lärande? 
 

4. På vilket sätt tycker du att ditt stöd ger dig möjligheter i ditt lärande? 
  

5. På vilket sätt upplever du att stödet skulle kunna vara ett hinder för ditt 
lärande?  

 
6. Vad behöver du för att klara av dina studier? 
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Personliga förutsättningar 
 

1. Hur uppfattar och förhåller du dig till: 

a) Dina personliga tillgångar när du lär dig nytt?  

b) Dina begränsningar som påverkar ditt lärande? 

 

2. Vad uppfattar du blir speciellt svårt i utbildningen att hantera utifrån dina läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi?  

 

3. Om du får fantisera helt fritt hur skulle då den perfekta lärandesituationen se ut 
för dig? 

 
 
 
Kunskapsutveckling och förändrad omvärldsuppfattning 
 

1. Kan du beskriva om du har utvecklat andra studiestrategier för dina 
nuvarande studier?  

 
2. Hur vet du vad du lärt dig utifrån kursen mål? 

 
3. Hur går du tillväga för att successivt bilda en helhet av de enskilda 

delarna du har studerat? 
 

4. Hur använder du dig av din studiekunskap? 
 

5. På vilket sätt förstår du meningens betydelse i det du lär dig? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningsfrågor 

 Skulle du vilja utveckla det lite mer… 
 Kan du berätta eller förklara lite mer ingående vad du menar...  
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Speglingsfraser under intervjun 

 Du är (identifierar informantens känsla t ex missmodig) 

 För mig känns det som om ... 

 Jag undrar om ... stämmer det? 

 

Följande avslutningar vid spegling 
 ... stämmer det? 

 ... är det så du menar 

 ... har jag förstått dig rätt 

 
 

Intervjuns avslutning 

1. Avslutningsvis är det något annat som du känner att du vill tillägga? 

                Tacka för visat intresse genom att ge sig tid att delta i intervjun. 


